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 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 :دعبو «هدعب ّئبن ال نم ىلع مدي سس حسا

 نب دمحم مالسولا خيشل ِدیحوتلا باتك ىلع ٌرجوم حرش اذهف

 توکیل ةثیدحلا ةيسردملا ةقيرطلا ىلع هّئبتک “ا همحر باهولادبع

 رشن يف ًاماهسإ ّنوکیو ءەب عفني نأ هللا وجرأو . . نیئدتبملا ماهفأ ىلإ برقأ

 لار دم ان یلع ملی هللا ىو تالا حيحصتو ملعلا
 و
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 2 6 5 >> 8 ےس“ ےہ ےہ وے ال ےس

 ناروفل هللا دبع نب ناروث نب حلاص





 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 فلؤملا ةايح نع ةزجوم ةذبن

 لآ نم ءٌیلع نب َناميلُّس ِنب باهولادبع نب دمحم خيشلا وه

 ٍدجن يف ةيفلسلا ةوعدلا ٌمامإو .ةروهشملا ميمت ت ينب ةليبق نم ٍفرشم

 .اهريغو

 ظفحو هه 1:0: ةتس ضایرلا ةنیدم برق ةنيبغلا ةدلب:نقَدلُو

 .هتقو يف ةنييعلا يضاق هدلأو ىلع ذملتتو «ٌريغص وهو ميركلا نآرقلا
 ءةرصبلاو ءءاسحألاو ءةنیدملاو ءٍِدجن ِءاملع ريهاشم نم هريغ ىلعو

 هيف ثرشتنا ِتقو يف «ةكرابملا هِتوعدب مایقلل لگ ًاريزغ املع َكردأف
 همحر اقف ءراجحألاو راجشألاو روبقلاب ُڈلربتلاو «ثافارخلاو ٌعدبلا
 دغ كو «هدحو هلل ةدابعلا صالخإو وعلا و یر رھا هللا

 ًاميظع ًالوبق يقل دقف ؛(دیحوتلا باتك) : باتکلا اذه اًهرهشأ نم بتک

 عیدب ”باتك وهف ؛ًاحرشو ةسارد هب اونتعاو «نيملعتملاو ِءاملعلا ىدل

 . اريثك ًاقلخ هب هللا عفن "9

 رمآ «ىلاعت هللا ىلإ ًایعادو ؛ًاملعم هتايح ًةلیط خيشلا یقب دقو

 ةنيدم برق ةيعردلا يف يفوت نأ ىلإ «ركنملا نع ًایھانو «ٍفورعملاب
 ةمئأو ءاملعلا نم ٌريبك ددع هدي ىلع جّرخت دقو ؛ھ١۱۲۰ ةنس ضايرلا ۷٦

 .ٌةاوثم ًةنجلا لعجو «باوثلاو رجلا هللا لزجأ .ةوعدلا

 . هبحصو هلآو دمحم انيبن ىلع ملسوٴللا ىلصو





 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 ديحوتلا باتك

 1 نالا 1آ ُثلَع اھ :ىلاعت هللا لوقو

 ٥٦[. :تايراذلا] 2 نوع

 «هدابع ىلع هللا هبجوأ يذلا ِدیحوتلا نايب ؛ باتکلا اذه ٌعوضوم

 تداولا هلاك ارا کال رار ا اا وال روتي

 . عدبلاو رغصألا كرشلا َّنِم ٌبحتسملا وأ

 مج ملقلاب ٌةباتكلاو «ٌعَمَج ینعمب بنك ردصم : تاتك ىنعمو

 . تاملكلاو ٍفورحلا
 دارفإ : انه هب دارملاو ًادحاو هلعج يأ ءہدّحو ردصم : ِدیحوتلاو

 . ةدابعلاب هللا

 .ءاذتحا الو لصأ ريغ نم ء ءيشلا عادبإ | وه قلخلا : ثقلخو

 مسا :اعرشو .عوضخلاو للذعلا :ةخللا يف ةدابعلا : نودبعيل

 . ةنطابلاو ةرهاظلا لامعألاو ٍلاوقألا َنِم ہاضریوٴہللا هّبحي امل ٌعماج

 َسنإلا قلخ ام هنأ ربخأ- ىلاعت هللا نأ : ةيآلل ٌيلامجإلا ىنعملاو
 هُديرَتام مهنم ذرت ملف «مهقلخ يف ةمكحلل ناب يهف «هتدابعل الإ ٌنجلاو
 ةَحلصملا َدارأ امتإو «ماعطإلاو قزرلاب مهل ةناعإلا ّنِم اًمِديبع نم ةداسلا

 .مهل
 وه يذلا ءِدیحوتلا بوجو ىلع دت اهنأ : بابلل ةيآلا ةبسانمو



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 [| ٠١[

 . كلذ لجأل الإ ّسنإلاو نجلا قلخ ام هنأل . ةدابعلاب هللا دارفإ
 ۰ :ةیالا نم دافتسُي ام

 ١ سنوإلاو نجلا نوما وج راع داتا تاو .

  02سنإلاو نجلا قلخ نم ةمكحلا ناي .

 يفف ٠ «قلخي ال نمم هريغ نود ةدابعلا ٌّقحتسي ر يذل اوه َقلاخلا َّنأ ۔۳

 . اهريغو مانصألا داّبع ىلع در اذه

 وه هنأل ءهيلإ ٍقلخلا ةجاحو هقلخ نع ىلاعتو هناحبس هللا ٰیّتِغ نايب

 .نوقولخم مهو «قلاخلا
 ٥ - هناحبس هللا لاعفأ ىف ةمكحلا تابثإ .



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا

 1912ا قنا الوم 1 وا لک ف قب دلو و : :هلوقو

 TE لحنلا] 4 توحلطلا اونو

 .السرا : اب

 . سانلا َنِم لیجو ٍنرقو ٍةفئاط لك : ٍةمأ لک
 .هغيلبتب رمأو «عرشب هيلإ يجو نم : كويسرلا 7

 . ةدابعلاب ہوُدرفَأ : هللا اودبعا

 .اوقرافو ءاوكرتا :اوبنتجاو
 َدِبُع ام لكف ءٌدحلا ةزواجم وهو ءِنایغطلا َّنِم ٌقتشم : ثوغاطلا

 ظ . ثوغاط وهف ةدابعلاب ضار وهو هللا نود ْنِم
 لك يف ّلسرأ هنأ ربحي هناحبس هللا َّنَأ : ةيآلل يلامجإلا ینعملا

 دابع كرتو ہدحورشا ةدابع ىلإ مهوعدی +الوسر سانلا نم قرقو ٍةفئاط

 يف ٌكرشلا ٌثدح ذنم كلذب سانلا ىلإ | لسرلا لسري لزي ملف «هاوس ام

 . و محمب مُوتتخ نأ ىلإ حون ڍهع يف مدآ ين
 يه ِكرشلا ٍنَع ّيهنلاو ِدیحوتلا ىلإ ةوعدلا نأ : بابل ةيآلا ةبسانم ٠

 یل يالتا

 رت

 نَع ٔیھنلاو ِدیحوتلا ىلإ ةوعدلا يه لسرلا ٍلاسرإ نم ةمكحلا ّنَأ -

 دب
 نإو كل رشا كرتو هلل ةدابعلا صالخإ وهو لاو ءايبنألا َ نيد 3932 ۲



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 جہ ےس سس ع حم معسل | ٠١ | ع

 . مهعئارش تفلتخا

 . دابعلا لَك ىلع ٌةجحلا ِتماقو ءممألا لك تّمع ةلاسرلا نأ - ٣
 . ممألا عيمج ىلع ٌبجاو هنأو ءديحوتلا ِنأشٌمظع - ٤
 ال هنأ ىلع ثّلدف «ِتابثإلاو يفنلا نم (هللا الإ هلإ ال) يف ام ةيآلا يف - ه

 ءديحوتب َسیل ضحملا َيفنلا َّنَأو ءآعيمج امهب الإ ٌديحوتلا ٌميقتسي
 . ٍديحوتب سیل ضحملا تابثولاو



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 رس ار ےس ےک ےس

 د الأ كبر ٰیطخو هج © ور

 .'''ةیالا[٢٢ :ءارسإلا] € . . ا

 «ّينيدلا ٌيعرشلا ءاضقلا انه ٍءاضقلاب دارملاو «ىّضوو َرَمَأ : ىضَق

 ٌينوكلا ٌيردقلا ءاضقلا ال

 نيملاعلا عيمج ىّبر يذلا ءٌفرصتملا كلاملا وه ٌهبرلا :كبر

 غا وة الودود نأ ىأ : هاي الإ اودبعت الآ

 مك اا[ والا ولان اوت نأ ق وأ ؛اناسحإ نالا وابو

 .ہریغ اودبعت الو «هودبعت نأ ىضَق

 - یلاعتو هناحبس - هللا َّنأ ٌرابخإلا :ةيآلل ئلامجإلا ىنعملا
۶ 

 وس ںی ںی اوہ سیا یسک

 اماق ناذللا امهنأل ؛امهيلإ ءيسي الو ءلعفلاو ٍلوقلاب ًاناسحإ هيدلاو ىلإ

 . دتشاو َيِوَق یّتح .هفعضو هرغص لاح يف هتيبرتب

 ٌُبجوأو قوقحلا ٌدكآ وه دیحوتلا َّنأ : بابلل ةيآلا ةبسانم

 .ٌمهألاف مألاب الإ ًادتبي الو ةیالا | يف هب 1 هللا نال ۽ ؛تابجاولا

 )١( ثالث «رئابكلا ربكأب مكئبنأ الأ» : ةي يبنلا لاق : لاق هنع هللا يضر ةركب يبأ نعف .
 ناکو سلجو (نیدلاولا قوقعو هللاب كارشإلا» :لاق ؛ ہللا لوسر اي یلب :اولاق

 تكس هتيل : انلق ىتح اهرركي لاز امف :لاق «روزلا لوق الأ» : لاقف ءأئکتم .

 مقرب يراخبلا هجرخأ )۲٦٢٢( مقرب ملسمو )۸۷(.



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
=[ 

 : ةيآلا نم ٌدافتسُي ام
 قوقحلا لَا وهو ءِتابجاولا نم هب هللا َرمأ ام لوا وه دولا نات

 . دبعلا ىلع ةبجاولا
 َّنَأ ىلع ٌليلد اهيفف .تابثإلاو يفنلا ىم (هللا الإ هلإ ال) ةملك يف ام - 1

 ٰیوس اّمع ةدابعلا يفن) :ٍتابثإلاو يفنلا ىلع الإ ٌموقي ال ةيحوتلا
 . قبس امك «(هلل اهتابثإو للا

 ةبترملا يف ًءاجو ؛ هّمح ىلع امهّمح َفطع ُثيح ِنْيَدلاولا ٌقح ةمظع - ۳
 قبا

 تہ امر مخ



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا

 مس

 | * . . . اگ اکیس -وب اوکرشن الو هللا اودبعاو چ ٭ : هلوقو

 ٠ کا : ءاسنلا]
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 ْنِم وه اًميف هللاب هللا ريغ ةيوست وهو ءٌكرشلا اوكرتا :اوكرشت ال
 ۰ . هللا صئاصخ

 . ةَريغصو ٌةَريبك : ًةلرشلا ٌةعتف «يهنلا قايس يف ةركن :ًائيش

 ال هدحو هتدابعب ہدابع- هناحبس هللا ڑمأی : ةیالل ئلامجإلا ىنعملا

 ال «ةدابعلا عاونأ نم ًاعون صخي ملو «كرشلا نَع مهاهنيو هل كيرش

 ّصخي ملو «ةدابعلا عاونأ عيمج و وار ايدو وو

 . كرشلا عاونأ عیمج - ُىهنلا عيل < ِكرشلا عاونأ ْنِم

 نع يهنلاو ِدیحوتلاب رمألاب ثأدتبا اهنأ :بابلل ةيآلا ًةبسانم
 ۰ . كرشلا كرتو هدحو هللا ةدابع هاب ديح وتلا یسفت اهيفف كرشلا

 : ةيآلا نم ٌدافتسُي ام

 . ِتابجاولا ُدكآ وهف «ًالوأ كلذب َرمأ هللا نال «ةدابعلاب هللا دارفإبوجو - ١

 . تامرحملا دشا وهف «هنع یَھنَللا نال ءكرشلا ميرحت -؟

 َرمألا َنرق هللا َّنَأل «ةدابعلا ةحص يف طرش كرشلا بانتجا نأ ۔۳

 . كرشلا ٍنَع يهنلاب ةدابعلاب

 ركن اعيش ةملك نال ةَريغصو ُةَريبك ۂريٹکو ُهليلق م ءارح َكرشلا ل -

 . كلذ َّلكٌمعتف « يهنلا ٍقايس يف
 الو بن الو كلم ال ءهتدابع يف ٌدح هللا عَم رشي نأ زوجي ال هنأ  ه

 . ةماع (ًاٹیش) ةملك نال ؛منص الو ءایلوألا نِي خلاص
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 ديحوتلا باتك حرش وف صخلملا
SIE 

 لآ کس کبر مرح اَم لتا اولا لق # ٭ : هلوقو
 مس لیس

 ٠٠۴۳[. ء۱١٥۱ :ماعنألا] تايالا #* اےک ےہ ا اک کد

 . اولبقأو اوله :اولاعت
 7۲ ۱ . ةكربخأو مكيلع صصقأ : لتأ

 .ةكرات بايو هلعاف ُبقاعی ام وهو «هنم عونمملا ٌمارحلا : مرح
 يقوم ماعنألا ةروس ْنِم ِثالثلا ِتایّالا رخآ ىلإ يأ : تایالا

 7 او مکْلَد » : ةثلاثلا ةيآلا ماتخ يف هلوق ىلإ € اول اک نئ ہل »
 . <8 دفن ڪک

 نيكرشملا ِءالؤھل َلوقي نأ هّيبن هللا رمأي :ةيآلل ٌيلامجإلا ىنعملا
 ًابرقت مهدالوأ اولتقو هللا مهقزر ام اومّرحو وا ريغ اودبع نيذلا
 ٰکیلع ٌصقَأ اوُجله : مهل ٍناطيشلا ٍليوستو مهئارآب كلذ اولعف «مانصألل
 ےہ یس هالو ازعل 3: A ادرك زاب
 يه يتلا ءرشعلا اياصولا هذه يف هب ْمُكاّصو اميف كلذو «هدنع نم ِرمأو

 ىلع ينعيابي نم : د هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نعف (١)

 تايآلا متخ یتح «مكيلع مكبر مرح ام لتأ اولاعت لق : أرق مث «تايآلا ءالؤه
 تناك ايندلا ىفاهب هللا هكردأ ًائيش صقتنا نمو .هللا ىلع هرجأف ىفو نمف» ثالثلا
 .«هل رفغ ءاش نإو هبذع ءاش نإ « هللا ىلإ هرمأ ناك ةرخآلا ىلإ رخأ نمو «هتبوقع
 ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو 0 كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ

 . هاجرخي

 (۸) مقرب يراخبلا هجرخأ دقف «تايآلا ركذ نودب هيلع قفتم ثيدحلا لصأو
 .(۱۷ ۰۹) مقرب ملسمو



 ےۓ ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا

 ءامومع ِكرشلا نَع هن اذهو ءائيش هب اوکرش ہن الأ مكاّصو :ًالوأ

 نم ا لرقم لك درا عرب نم چارا غار يدي ورس لك قی
 . ةدابعلا عاونأ

 اًمهظفحو اًمهربب ءاناسحإ نيدلاولاب اونسحت نأ مكاصوو : : ًايناث

 . امهيلع عفرتلا رتو پت ہہ یسک اًمهتنایصو
 اودِت ال يأ ءقالثإ ْنِم مکدالوأ اولتقت ال نأ مكاّصوو :ًاثلا

 تیا کا رک ا ا ءرقفلا ةیشخ مكءانبأ اولتقت الو «مكتانب

 . مكسفنأ نوقزرت الو لب ءمھنوقزرت
 يأ «نطَب امو اهنم َرَهَظ ام شحاوفلا اوبرقت ال نأ مكاّضوو :ًاعبار

 . ةيفخلاو ةرهاظلا يصاعملا
 يهو ءاهلتق هللا مَ رح يتلا َنضنلا اولتقت ال نأ مکاّصوو : اسماخ

 انز وأ صاصق ْنِم اهلتق حبي يذلا «ٌقحلاب الإ ةدهاعملاو ةنمؤملا ستل

 دا دعب درر ار

 تام يذلا ُلفطلا وهو - ميتيلا لام اوبرقت : ال ْنَأ مكاّصوو :ًاسداس

 هوعفدت ىّتح هل هيمن هيّمنُيو ؛هظّفحي امب هفيرصت ْنِم ْنسحأ يه يتلاب الإ هوبأ
 ا يأ «هّدشأ غلبي نيح هيلإ

 انت ٹک ال لطْمِقْلاب َناَئيمْلاَو ليڪا اوفَرآَو# :ًاعباس

 . مُكَتَعاطتسا بسح ءاطعإلاو ذخألا يف لدعلا اوميقأ : يأ 4 انهَمَسُو
 . 4 قرف اذ ناك ز آر اول یَعَأَف تلف َدإَو 3 : انماث
 يف ِلدعلاب ِرمألا دعب ٍديعبلاو بيرقلا ىلع ٍلوقلا يف ٍلدعلاب رمأ

 ۰ ۱ . لعفلا
 .«أوفْؤأ» اهب ْمُكاَّصو يتلا هتيصو : يأ 4مآ ٍدَمَمِيَو > :ًاعسات

 ١ ل
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 ةنسو هباتكب اولمعتو «هنع ىٌّهَنو هب َرَمَأ امیف هوعيطت نأب كلذل اوُداقنا يأ

 مک َقَرْفََف لبشلا اوعیلت الو ہوعیتاف ابقتسم طر اده َّنأَو# :ًارشاع
 . * لبس نع

 اًهُمظعأو «تايهنملا كرت نم نيتيآلا نيتاه يف هب مكتيصوأ يذلا : يأ

 نی وہ رس یم كرشلا

 . ٹاھبشلاو ٌعدبلا شل Cp وميت الو تام »

 هد رع کو ل ہوس د قرقلف »
 تامرحملا ّنم المج اهيف ركذ- هناحبس- هللا نأ : بابلل تايآلا ةبسانم

 ٍديحوتلاب َرمَألا يعدتسي هنع ٴیھٹلاو «كرشلا نَع يهنلاب اًهأدتبا
 2 كا نأ و تاج ولا وأ دخ لا نأ ىلع كلا ءءاضتقالاب

 . تامرحملا ٌمظعأ

 : ِتایالا نم ٌدافتسُي ام

 . ٍتابجاولا ٌبجوأ ٌديحوتلا ّنأو ء تامرحملا ْمظعأ ك رشلا نا ے۹

 . نْیدلاولا ىح ٌمظع 1

 يوذ نم لوتقملا ناك اذإ اميسال ءٌقح ريغب سفنلا لتق ٌميرحت -“

 یا
 . هحالصإ ىلع لمعلا ةيعورشمو «ميتيلا لام لكأ ميرحت -

 . دیعبلاو بيرقلا ىلع ِلاعفألاو ٍلاوقألا یف لدعلا ب وجو - ٥
 ۰ .دهعلاب ءافولا ب وجو - <

 اير لا ا ارم -۷

 .هلل نح ميرحتلاو َليلحتلا َّنأ 5
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 ىلإ َرظنَي نأ دارا نما :- هنع هللا یصضر - دوعسم نبا لاق
E 7 Eنعد  ETم رم اع وو  

 لق# * :ىلاعت ةلوق آًرقيلف ةمتاخ اهّيلع يتلا لپ دمحم ةيصو
 یاو : یلاعت هلوق ىلإ . 4کی ڪير مرڪ ےک ام لتا اول اسک

 . [10م-١16 :ماعنألا] ةيآلا “4عام تم یاد سک جر

 مزال :ةباحصلا ا رابك نم :نیلوالا نیقباسلا ہم يلج عباحص

 ض۳۴ نس ىف وتو. هلك لا

 ل ا

 نأ : هنع هللا یصضر دوعسم نبا رک ذی : گال ةلامجإلا ہدہع

 لاقو (۱۲۰۸) مقرب طسوألا همجعم يف يناربطلاو (۳۰۸۰) مقرب يذمرتلا هجرخأ )١(
 ۱ :بيرغ نسخن فيد اذه : وسيع وبأ

 هنيمي نع طخ مث ءاّطخ ای هللا لوسر انل طخ :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو (۲)
 0 رک هذهو هللا ليبس اذه» :لاق مث اطوطخ هلامش نعو

 نع مكب قرفنف لب سلا اوعینت لو هوه ایم طراد ناو ل «هيلإ وعدي ناطيش

 . وليس
 1 اس ا 77م سس ےن

 .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه : لاقو ء(۳۱۸/۲) مكاحلاو (۷ ء٦)

 نبا مصاع هيفو ءرازبلاو دمحأ هاور :(۲۲ /۷) دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاقو

 . فعض هيفو «ةقث وهو ةلدهب
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 دق هللا نإف «ىلاعت هللا هب ىّصو امب الإ صوي مل ىّصو ول ال لوسرلا
 هلوقب اهنم ةيآ لك متخ دق هناحبس هَّنأل «ِتايآلا هذه يف امب ىّصو :

 سابع نبا لاق اگل كلذ دوعسم ُنبا َلاق امنإو € وي مُكدَصَو ہک ل

 ات تک ذا براسآداسو اک لاس یک

 َنِم مهدنع ّنأ هنع هللا يضر دوعسم نبا ْمُهَرَكذف « هتّيصو الگ هللا لوسر
 .وللا باتك يف امب الإ صوي مل ىّصوول الب ّيبنلا َّنِإف « مهيفكي ام ِنآرقلا

 وه امك ِتايآلا هذه يف َركذ ام َّنَأ نايب : بابلل رثألا اذه ڈبسانم
 a ے٣ r 0 ١ ںااصس تے دور

 هللا ئصوأ امب يصوي هيب لوسرلا نل كك هلوسر ةيصو وهف هللا ةيصو
 . هر
 ےس +

 ر

 : دوعسم نبا لوق نم ٌدافتسُي ام
 . رشعلا اياصولا هذه ٌةيمهأ 9

 ٌةيصو يهف هلل ةيصو لكف « هللا هب ئصوأ امب يصوی ةي لوسرلا نأ - ١

 . و هلوسرل
 .هللا باتكل ْمهِمهف ةقدو «ةباحصلا ملع قمع - ؟

 0 یہ و
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 وبلا فيدر ثك : لاق هنع للا يضر - لبج نب ذاعم نعو
 ءدابعلا ىلع هللا ٌقَح ام يرذتآ داَعُم يد ل لاَقَف رامح ىلع اپ

 هللا ٌّقتح» :َلاَق . ملغأ“ دو الا ْتْلُق ؟هللا یلَع دابعلا نح امو

 ْنَأ هللا یلَع ِدابعلا ُىَحَو ءاتیَش هب اوك ر شب الو هوبي ْنَأ دابعلا ىلَع

 رش الفأ هللا لوشر اي :ُْتَْلُق «ايش هب ُكِرْشُي ال ْنَم بْذَعُي ال
 ییا ندب (اولکَتيَف مه ھڑشبت الل : لاق (؟ساٌلا

 ورمع نب بعك نب سوا نب , ورمع نب لبج نب ذاعم وه : داعم
 ناكو «ةباحصلا راع ا رج نراجع ئراصنألا ٌييجرزخلا

 هفلختساو اًهَدعب امو ٍردب ةوزغ َدهش «ِنآرقلاو ماكحألاو ملعلا يف ًارحبتم

 ًايضاق ِنميلا ىلإ هثعب مث مُهئيد مُهُمّلعي حتفلا موي ةكم ٍلهأ ىلع لكي بتلا
 ااغ ۸٣ار اتم ماشلاب تام الو

 تالا ر ىلع قاتل ال ےہ یا رھے دلا ور
 ؟ٌفرعت له : ؟يردتأ

 . دابعلا ىلع امتحتم هلعجيو هّقحتسی ام : هللا ٌقح
 .ًاناسحإو هنم ٌالّضفت هسفن ىلع هبتك ام : هللا ىلع دابعلا ڻح
 . هب اوُوَسُيِل كلذب مٌهكبحأ : ّسانلا شب

 )١( مقرب يراخبلا هجرخأ )۲۸۵٢( مقرب ملسمو )۳١(.

 مقر ملسمو (۱۲۸) مقرب يراخبلا دنع «أمثأت هتوم دنع ذاعم اهب ربخأو» :ةياور يفو )۳۲(.

 نع الإ اهمتكي نكي مل :رفظملا وبأ ريزولا لاق (۲۸ص) ديجملا حتف يف ءاجو

 .«ةعاطلا يف ةمدخلا كرتب بدألا ءوس ىلع هلهج هلمحي لهاج
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 . ةَحلاَصلا ٍلامعألا يف َسْفانتلا اوك رتيف كلذ ىلع اوُدِمّتعي :اولكتي
 ِدیحوتلا ب وجو َنيِبُي نأ دارأ ةَ ّبنلا َّنَأ : ثيدحلل ئلامجإلا ینعملا

 يف عقوأ َنوكيل .ماهفتسالا ةغيصب كلذ ئقلأف ءهلضفو دابعلا ىلع

 ءديحوتلا لضف ذاعمل الگ نّب املف < ءمّلعتملا مهف يف غلبأو سفنلا

 كلذ نم ةَ ٌئبنلا ُهَعَّنمف ءاورشبتسیل سانلا كلذب َربخي نأ ذاعم هنذأتسا

 لالا لامعا م الاف كلو لغ تالا ےس دا نم انوخ
 ال ہدحَو لا ةدابع اب قيحوتلا سفت ةف نأ :بابلل ثیدحلا ةبسانم

 .ُهَل كيرش
 : ثيدحلا نم ٌدافتسي ام

 اعام ااغ لغ قورآو ةامحلا تكور حال ا يقارن ١-

 . ربکلا لهأ
 . كلذ ٌقيطت ثناك اذإ ةبادلا ىلع فادرالا ارج 3

 . باوجلاو ٍلاؤسلا ةقيرطب ميلعتلا - ۳

ENC ELÎ 5 

 . هل كيرش ال هدحو هودبعي نأ وهو دابعلا ىلع هللا ٌقح ةفرعم 2

 يف هّدبع ولو ةقيقح هللا ةدابعب ًايتآ نكي مل ٌكرشلا بنجتي مل نم َّنأ -
 .ةروصلا

 . هب ٌكّسمت نم لضفو ديحوتلا ّلضف -۷

 كلا وةكو شھلا واع فار دخلا سف ۸
 . ہٌّزسی امب ملسملا ةراشب بابحتسا ف

 . ةحلصملل ملعلا ٍنامتك زاوج ده

 . هِمَلعم عم ملعتملا بذ داني



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 س77

 و

 باب

 بونذلا ّنم ُرفکْی امو ديحوتلا لضف

 41 ےص ےس رو e ہر م ساس - سم مک و 7
 رلظب مھتدمیإ اوُسیلی لو أونماء نیلا # : یلاعت هللا لوقو

 اص 99۶

 .[۸۲ : ماعنألا] 5 >© EDE مهو لآ مک کیلو

 بوجو لوألا بابلا يف نب امل : ٍديحوتلا باتكل بابلا اذه ةبسانم

 خلا هراثآو ديحوتلا لضف بابلا اذه 7 انعمو ديحوتلا

 بيغرتلاو هيلع ثحلا لجل ؟ىرناثلا ةيفكت اهتم ىلا ةليمجلاهجفاتتو

 تحت ملعلا ّنِم ةلمجل مسا :ًاحالطصاو «ٌلخدملا :ًةغل وه :ٌباب
 ۱ غ تايمر ويمن

 بنذلا وحم :آعرشو .ةيطغتلاو تسلا : ةغللا يف ُريفكتلا :ٌرفكي

 . مودعملا ٍةلزنمب ريصي ىتح
 عمج :بونذلاو «ضيعبتلل ثسيلو ةينايب (نم) :بونذلا َنِم

 رھا مح رح
 مُهئاميِإ اوشیلی لو ونماء نا * :تلزن امل :لاق هنع هللا ىضر دوعسم نب هللادبع نع )١( 3

 :نولوقت امك سيل» :لاق ؟هسفن ملظي ال انيأ لأ لوس ای الف 4 ٍرْلَظِ

 البي » : هنبال نامقل لوق ىلإ اوعمست مل وأ ءكرشب 4 رلي مُهتدميِإ اوُسیَلَي ملل
 . 4 يع رطل كرا تإ هاب كرش
 )۱۲١(. مقرب ملسمو )۳۳٦٣٣( مقرب يراخبلا هجرخأ
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 هتبقاع حقت ام وهو بنذ

 ءمھحراوجب اولِمعو ‹مهتتسلأب اوُقطنو :مهيولقب ارقص :ا وتمآ

 د وعلا كلذ سارو

 . مهديحوت اوطلخي : مهناميإ اوسبلي

 رو هعضوم ريغ يف ءيشلا عضو ٌملظلاو  ٌكرشب : ملظب
 اهقحتسم يتسم ِریغل اهل ٌفرصو اًهعِضوم ريغ يف ةدابعلل عضو هنأل املظ

 . ِفوخلا ٌلاوزو سفنلا ةنينأمط :ٌنمألا

 . هيلع نوتباث ميقتسملا طارصلا ىلع ِریسلل نوقفوم يأ : نودتھم

 هلل ةدابعلا اوصلخأ نيذلا َّنأ هناحبس ُربخي :ةيآلل ٌيلامجإلا ىنعملا
 هراكملاو ِفواخملا نم نونمآلا ُمُه كرشب مُهَديحوت اوطلخي ملو هدحو

 . ايندلا يف ميقتسملا طارصلا ىلع ِریسلل نودتهملا «ةمايقلا موي

 هريفكتو ِدیحوتلا لضف ىلع تلد اهنأ :بابلل ةيآلا ةبسانم
 ۰ ۰ ۰ تا

 : ةيآلا نم ٌدافتسُم ام
 . ةرخآلاو ايندلا يف ةترمثو ِدیحوتلا ُلضف - ١
 َناك ْنِإُهَل صقنم وأ ءَربكأ ناك ْنإ للاب ٍناميإلل ٌلطبم ٌهلظ كرشلا َّنأ - ۲

 ےہ

 2200 01آ ے

 ھا وامدلا يفق رکا ےس ھرھا
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 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر - ِتماصلا نب ةدابع نع

 ًادّمَحُم نآو هل كيرش ال ةدخو ثا الإ هَل آل ْنَأ َدهَش ْنَم» : هيك
 ےس ى ےک 7 7 ےس :

 میر رَم ىلإ اَهاَقْلآ ةْنَمِلَكَو ہلوشَرو هللا ُدْبَع ىَسِيِع َّنآَو ءهَلوُشَرَوُهلبَ
 ie وہ قَح راتلاو ىح ةنجلاو «ةنم حورو 7 یت ےک ن E هيف سس ر ر و ص ی ۔ ک ے 9 7

 . ''”هاجرخأ (لّمَعلا َنِم

CI «9 

 ٌيراصنألا سيق نب تماصلا رب ةدابع وه :تماصلا رب ٌةدابع
 . ةنس ۷۲ هلو ه ٣٤ ةنس یفوت ر وهشم خردب ءابقنلا دحآ جر زخلا

 ًالماع اهانعمل ًافراع ةملكلا هذهب ملكت :للا الإ هلإ ال ْنَأ دهش
 . ًانطابو ًارھاظ اهاضتقمب

 “هللا الإ حب دوبعم ال :هللا الإ هلإ ال
 . تابثإلل ٌدكؤم لاح :ہدح

 . ميرم نبا ىسيع نأ دهشو يأ : ىسيع نأو
 ع + عرف د ع ۶و مس و 0

 وأ هللا نبا وأ هللا هنأ ىراصنلا ةدقتعي امل ًافالخ : ةلوسرو هللا دبع

 دمحأو )۲٦٢٢( مقرب يذمرتلاو (۲۸) مقرب ملسمو (7475) مقرب يراخبلا هجرخأ )١(

 )٥/ ۳۱٣(. ہدنسم يف



 تو کلا ىف ام کک رسو # : ىلاعت هلوقك ًاداجيإو اقلخ هنم يأ :هنم

 .[ ١ : ةیئاجلا] کب ایج ضل ىفامو

e رس 

 هللا َربخأ نيتللا َرانلاو ةنجلا َّنأ دهش يأ :ٌّقح َرانلاو ٌقح ةنجلاو

 . امهيف كش ال ناتتباث هباتك يف امهنع

 . دهش نم : هلوق نم قباسلا طرشلا باوج : ةنجلا هللا هلخدأ

 . (خلإ

 : نيينعم لمتحي : لمعلا نم ناك ام ىلع
 ا ا ف ناك و للا ا : لوألا

 . ةنجلا لوخد ْنم هل ديال

 . هلمع بسح ىلع اهيف ةتلزنم نوكتو ةنجلا “هللا هلخدأ : يناثلا

 امهيحيحص يف ٌملسمو ٔیراخبلا ٌثيدحلا اذه ىور يأ :هاجرخأ
 . ٍنآرقلا دعب بتکلا ّحصأ امه نيذللا

 َلضف انل ًانیبم اتبخي الل لوسرلا َّنأ : ثيدحلل ٔیلامجإلا ىنعملا
 اناج اتنا ات اع نكد ايشلاب تگ ط0 تو فر سیا
 نّيّيبنلا قح یف طيرفتلاو طارفإلا بنجتو ًانطابو ًارهاظ اًمُهاضتقمب
 ةلاسرلاب امهل < قاف  ٌمالسلاو ةالصلا امهيلع دمحمو ىسيع نْيَميركلا
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 ةنجلاب َنقيأو  ةيبوبرلا صئاصخ ْنِم ٌءيش امهل سیل هنأو هلل امهتيدوبعو
 :كريشلا 7" صاعم هنم ردص إو ةنجلا ىلإ هلام نأ رانلاو

 ٌببس هنأو ءديحوتلا اد تاب فلا : بابلل تا اح

 ۱ : تال ڑیفکتو ةنجلا لوخدل
 ةا را

 مرئالاع کا ا 6ار تبع ملا نفق با

Eلاو هاجم حق  
 الف :نيحلاصلاو ٍءايبنألا ٌقح يف طيرفتلاو ٍطارفإلا بنجت ةبوجو ا

ENESيا اوما  

 ظ ظ  :ٍلالضلاو ٍلاهجلا ضعب لعفي

 دوهيلا نم ةيرغكلا للملا عيمج ٌفلاخت ديحوتلا ةديقع نأ - ٤

 e نیینثولاو ىراصنلاو

 . رانلا يف نودّلخي ال نيدحوملا ةاصع َّنأ - ٥
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 تال

 : نابتع ثیدح يفامهلو

 كلذب يغني هللا الإ َهلِإ ال : لاق ْنَم راتلا ىلَع مرح هللا نإف»
 . هللا هجو

 ينب نم يراصنألا ِنالجعلا ِنب ورمع نب ِكلام نب ٌنابتع وه : نابتع
 وعم والخ يف تامة وھشم ٌيباحص فو نب لاس

 ثيدحلا اذه امهيحيحص یف ٌملسمو ٔیراخبلا ىور يأ :امهلو

 as ءهلامکب

 ا ميرحتلا : رانلا ىلع مرح

 ملو ءكلذ ىلع تامو هبلق نم اصلخم يأ : وللا هجو كلذب يغتبي

 : اا

 دحلل ئلامجإلا ینعملا

 فور رو ا مر درا وا

 ًانطابو ًارهاظ كلذب ًالماع كرشلا یفنو صالخإلا ّنِم هيلع دت ام ًادصاق

 اس ام م
 ٍديحوتلا لضف ىلع ةحضاو ًةلالد هيف َّنأ : بابلل ثيدحلا ةبس

 و د ياسا

 )١( هدنسم يف دمحأو (۳۳) مقرب ملسمو (415) مقرب يراخبلا هجرخأ )55/5((

.):59/6( 
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 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 .اناطعبلا ك ورال م دقني ناوي دخلا لضف تال
 لاف باا باقا رق زم طلا ناميإلا يف يفكي ال هنأ ١

 ۰ ۰ . نیقفانملا
 . نیدحاجلا ِلاحک . قطن ريغ نم ٌداقتعالا ٍناميإلا يف يفكي ال هنآ - ۳
 :لماكلا قيحبوتلا لهآ ىلغرانلا رحت تت

 ةنس ىلع ًاباوصو هللا هجول ًاصلاخ َناك اذإ آلإ عفني ال لمعلا َّنأ -

 . ةكووللا لوسر
 روبقلا ِدابع ٍلاحك ُهْعَفنت مل هللا ريغ وعدي وهو هللا الإ هلإ ال لاق نم َّنأ - 5

 . مهيلإ نوُبرقتيو ئتوملا نوعدي مهو هللا الإ هلإ ال نولوقي ميلا
 ١ - هتمظعو هلالجب قلي ام ىلع ىلاعت هلل هجولا ثابثإ .

0 
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 46 عربنلا نأ :- هنع هللا یضر  ٌيردُخلا ديعس ىبأ ْنَعَو
 : لاق ءہب َكوُعْدَأَو كرك ایش ىْمَّلَع تر ا : یسوُم لاق» : لاق

 ترب و ور رس ا وو ںی ا ور اھ ره
 ءاَذَه َنولوُقَي كوابع لك براي : لاق ُشا الإ هّلِإ ال : یسوُم اَي ل
 نيض هرالاو يرْيَغ ٌنُمَرِماعَو حبل | تاومّسلا نأ ول ىَسوُم اي : لاق

 اں ا ىلا راو ءةّفك يف َعْبَسلا
 . ''”هحكصو ٌمكاحلاو َنابح نبا

 ط
$ 

 ِنانس نب كلام نب ٌدعس ىردخلا ديعس وبأ وه : ئردخلا ديعس وبأ

 نباو ليلج ٌيباحص «ةردخ ينب ىلإ ةبسن ٌيردخلا ئراصنألا ٌييجرزخلا

 . هال ٤ ةنس تام ةريثك ثیداحأ ةا تيبنلا نع ور ةيباحص

 . نمحرلا ميلكو ليئارسإ ينب ىلإ هللا لوسر نارمع نب ىسوم وه : ىسوم
 . هب كدمحأو كيلع ینٹآ : كركذأ

 . كتوعد اذإ كيلإ هب ٌلسوتأ : هب كوعدأو

 . ةملكلا هذه يأ : اذه نولوقي

 ِنازیملا يتفك ْنِم ةفك یف تاقولخملا هذه تَّعضُو ول يأ : ةفک ىف

 . ىرخألا ةّفكلا ىف ةملكلا هذه ْتَعضْوَو

 يف يئاسنلاو )٥۲۸/١( كردتسملا يف مكاحلاو ء(٣۲۳۲) مقرب نابح نبا هجرخأ )١(

 هقفاوو مكاحلاو نابح نبا هححصو )1141 AT» £( مقرب ةلیللاو مویلا لمع

 اومثو هلاجرو ىلعي وبأ اور :(۸۲/۱) دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا لاقو . يبهذلا

 . فعض مهيفو
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 هك

 . نهيلع تحجر : نهب تلام

 َبلط ٌمالسلاو ةالصلا هيلع ٰیسوم َّنأ : ثيدحلل ٌئلامجإلا ىنعملا

 هللا ةدشرأف «وب هيلإ لسوتيو هب هيلع يني ًارْكذ هّمّلعي نأ لجو رع هّبر ْنِم
 ا اوم ا6 لكلا هده ارم درا فا ال ہال رک ا

 مظع هلٴللا َنّيبف «هريغ ْنَع هب زاتمي ركذب هّصْحي نأ دیری امنإ وهو «تلخلا
 . لضفلا يفٴّلِداعی َءيش ال هَلأو «هيلإ ٌهَدشرأ يذلا ركذلا اذه لضف

 ال هّلأو ءِدیحوتلا ةملك لضف َّناَيب هيف نأ : بابلل ِثیدحلا ڈبسانم -

 :ةلیضفلا يف الواعي ءيش
 : ثيدحلا نم ٌدافتسُي ام

 ١- صالخإلاو ٍديحوتلا َنِم هتّمضتت امل هللا الإ هلإ ال لضف ٌمظع .
 .هللا ىلإ بقتلا ىلع ٌهّصرحو ٌمالسلا هيلع ئسوم ٌلضف ۲

 ْنِم اهيف عدتبي نأ ٍناسنإلل َسیلوٴللا هَعرش امب الإ نوكت ال ةدابعلا نأ 2

 . هب ٌةّركذي ام هَمَلعی ْنَأ هّبر ْنِم َبَّلَط اسوم نال ءدسفن دنع

 لإ ال إف ءادوجو ٹکا ناك هيلإ ةرورضلاو ٌةجاحلا تدتشا ام ّنأ 5

 ًادوجو راكذألا َرثكأ تناك اهيلإ ًارطضم ُملاعلا َناك اگل هللا الإ
 . الوصح اًهَرسيأو

 . (يِرْيغ ٌنُهَرِماعو) : هلوقل ِتاومسلا قوف هللا َّنأ 0

 ىلع ٌرصتقي الو ءاهّلك اهب ظُفلتلا َّنِم ٍةملكلا هذهب ركذلا يف َدْبال نأ 5

 . ِلاھجلا ٌضعب ةلعفي امك (هللا) ةلالجلا ظفل

 قع ماو لامعألا نايم ثابقإ بال

 . هللا الإ هللإ ال لضف ىلع هيبنتلا ىلإ نوجاتحي َءايبنألا َّنأ ۔ ۸

 ۰ . ِتاومسلاک عبس نيضرألا َّنأ - 4



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
۲٣ 

 تخمس۔ ھوتا رم سنا ْنَع : هنّسحو - یدمرتللو

 بارّقب ين ینتیتآ ول ‹ 0 بسر لوقي هللا لوسر

 اهباَرَعب کي ايش يب كرش ال ينتيقل مث اًياطَخ تاب

 مداح يجرزخلا ٌيراصنألا رضنلا نب كلام نب ٌنسنأ وه :ٌسسنأ

 هلام رٹکا ّمُهَّللا» : كك یبنلا لاقو نینس رشع هَمدخ ال ہللا لوسر

 . ةئاملا رواج دقو ھ۹۳ ةنس َليقو ۹۲ ةنس تام «ةنجلا ةلخدأو ُهَدَلوو

 ثيدحلا ِهنّيس يف ئذمرتلا ٰیورو يأ :هنسحو ٌىئذمرتللو
 : ةداتسإ نسخو ةروكذملا

 وأ اهؤلم وهو :ٌرهشأ ٌمضلاو ءاّمرسكب ليقو ٍفاقلا ٌمضب : بار

 .اهألم براقيام

 َنِم املاس كوك لاح تُم مث يأ :ًائيش يب كرشت ال ينتيقل مث

 . ةرفغُملا لوصحب ِدعولا يف طرش اذهو «كرشلا
 : 55 بونذو اياطخ ْنَع هللا زواجت :ًاعرشو تسلا :ًةغل ٴفغلا :؟رفغم

 هنأ لجو ٌرع هّبر ْنَع ةي ٌيبنلا ڑبخی : ِثیدحلل ٌئلامجإلا ىنعملا

 هنسحو )۱۷۲/٥١( دمحأو (۲۷۹۱) مقرب يمرادلاو (70175) مقرب يذمرتلا هجرخأ )١(

 . يذمرتلا
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 یو هنأو ءهتمحرو «هلضف ًةعس مهل ٌنيبيوُه داغ ظا

 کا 1 : ىلاعت هلوق ّلثم ثیدحلا اذهو «كرشلا نود ثّماد ام ثك

 . 42375 نمل كلذ ود ام رْکَيَو وب رس نأ رف

 «ديحوتلا باوث ةرثك ىلع ًاليلد هيف نأ : بابلل ِثیدحلا ةبسانم

 ٹرک امهم بونذلا ٌرفكي هنأو
 : ثيدحلا نم ٌدافتسُي ام

 .هباوث ةرثكو ٍديحوتلا ٌلضف -
 . هوفعو هتمحرو هدوجو هللا لضف ةعس 2
 نود يه يتلا ةريبكلا بكترم نورّفكي نيذلا جراوخلا ىلع ٌذرلا ۔٣۳

 . كرشلا
 . هلالجب قيلي ام ىلع ّلجو رع هلل مالكلا ُثابثإ - ٤

 يفكي الو «هريثكو هليلق كرشلا ُكرت هنأو لا الإ هللإ ال ىنعمل ٌنايب ۔

 . ِناسللاب اهلوق
 . ءازجلاو باسحلاو ِثعبلا تابثإ 1
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| 

 و

 باب

 ےک
 ےس ا اًمْياَف مَآ ے راک ها نا ٣ : یلاعت هللا لوقو

 مس رک

geافينح هل  
5 

 یک ۃےلأ ےس

 ء.۰ : لحنلا] € کرس 7 نيكرتملا نم كي

 ٥۹[. :نونمؤملا] ل وک شد ال أ جر ره نیلاو لاقو

 ركذ امل هللا همحر فنصملا َّنِإ :ديحوتلا باتكل بابلا ةبسانم
 اضف لامك لصحعی ال مال سا نا او اخرا

 هقیقحت لامكب الإ

 عدبلاو كرشلا بئاوش ْنِم هاّمصو هصّلخ يأ :ةیحوتلا س
 . يصاعملاو

 . هيلع ةبساحم ال يأ : باسح ریغب

 یل انس ااف «ةودق يأ :ٌةمأ

 . ةعاطلا ٌماود ثونقلا : ًاتناق

 . هاوس ام لك ْنَع ضرعملا هللا ىلع ٌلبقملا ٹینحلا :ًافینح

 .افیفخت ُنونلا ٍتَقِذُح نكي اهلصأ :ُكَي ملو
 ندبلاو ِناسللاو بلقلاب َنيكرشملا قراف دق ْىأ : نيكرشملا َنِم

 ۰ :ةيلع اوناك ام گنا

 . ہَّرْیغ هعم نودبعی ال : نوکرشی ال مھثرب مه نيذلاو



 = ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 ُفصی ىلاعتو هناحبس هللا َّنأ :ىلوألا ةيآلل ٌيلامجإلا ىنعملا

 0 : تافص عبرأب ٌمالسلا هيلع ميهاربإ هليلخ
 ربصلا ماقم هليمكتل ريخلا يف ةودق ناك هنأ :ىلوألا ةفصلا

 . نيدلا يف ةمامإلا ٌلانت امهب نيذللا «نيقيلاو
 . ىلاعت هللا ةدابع ىلع ًاموادم ًاعيطم ًاعشاخ ناك هنأ : ةيناثلا ةفصلا
 . ىلاعت هللا ىلع ٌالبقم كرشلا نع ًاضرعم ناك هنأ : ٌةثلاثلا ةفصلا
 . نيكرشملل ةتقرافمو كرشلا نع ء دعي : ةعبارلا ةفصلا

 يتلا .تافصلا هذهب هليلخ فصو ها : بابلل ىلوألا ةيآلا ةبسانم

 دق # :هلوق يف هب ءادتقالاب ترا لو ست رس یھ نك

 5 : ةنحتمملا] دعم ندا ميهتوإ و ةكسح وسا کل تاک

 e فص و هللا َّنأ : بابلل ا ةيآلا ةسانم

 ديحوتلا قيقحت يدع ويس ع دوب

 . باذع الو باسح الب ةنجلا لخدو ةياهنلا

 : نيتيآلا نم ُدافتسُي ام

 .مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ انيبأ ةليضف -
 . ةميظعلا ٍتافصلا هذه یف هب ءادتقالا - ۲

 . ديحوتلا قيقحت اهب متی د يتلا ِتافصلا نايب 3

 . نيكرشملا َنِم ةءاربلاو نيكرشملاو كرشلا ٍنع داعتبالا ةبوجو 5

 .ٍديحوتلا ٍقيقحتب نينمؤملا فصو - 5



 مث انأ : : ُتْلُقَف ؟ةَحِراَبْلا قنا يذّلا َبَكْوَكْلا ىأ کٹا ؛

 امف :َلاَق ثقيل كلو دام يف نأ آئ | اَمأ :ُتلُق
 :ُتَلُق ؟َكلَذ ىلع َكَلَمَح اَمَف :َلاَق .ُتْيَمَترا :تلق ؟َتْعَبَص

 ْنَع انّنَّدَح :ُتَلُق اکے انت هلاك علل ها دح ٗثیدح

 ْدَق : لاق . ةَمُح وأ ِنْيَع نم الإ ةّيقر ال : َلاَقُهَنَأ بْيَصُحْلا نب َةدْيَرُب

 يللا ِنَع ساّبَع با انثّدَح ْنِكَلَو .. ا
 ياو طلعو يلا رقم يلع تصر لاَق هنأ ا

 وس يل عقر ذإ ذإ ٌدَحَأ ُهَعَم َسْيَلَو َبّنلاو «ِنالُجَرلاو ُّلَجَملا ُهَعَمَو

 م طوق وش اذه يل لصف ,یئآ مها تي
 00 FD مُهَحَمَو كَمَا ِهِذَه يل ليقف ٌميِظَع داوس اذإف

 . باذع الَو باّسح ریغب َةنَجْلا

 اورکدَو ًائيش وشاب اوك رشي ملف مالسإلا يف اوُدِلو ٤ نبا مَعَ
 ال َنيذّلا مه : : لاَقف E اپ هللا TE جرخف یت

 َماَقَف .نولكوتي مھبَر یلَعَو َنوُرّيَطَتَي الَو نووي الو َوُفرتْسَی
 تأ :َلاق ءمُهْنِم يِنلَعْجَي نأ هللا غذا :َلاَقَف نّصخم نب هَشاَكُع

 : لاقف ْمُهْنِم ینِلَعَْجَي نأ هللا غذا :لاقف رَخَآ لر َماق مّن
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- 

 ۱ وا 1 مے ےس

 . '70١(ةشاكع اهب َكَقَبَس

 : ثيدحلا يف مهؤامسأ ٌةدراولا ٍلاجرلا مج

 يعبات نم ٌیثراحلا ٌئملسلا نمحرلادبع نب نيصح وه :نيصح
 . ةنس ۹۳ هلو ۱۳۲ ةنس تام نيعباتلا

 ُهَلتق سابع نبا باحصأ ةلجأ نم ُهيقفلا ٌمامإلا وه : ريبج نب ةیعس 0
 .نيسمخلا لمك ملو ۹٥ ةنس جاجحلا

 ءّرمع ةفالخ يف دلو ٔینادمھلا َليحارش نب رماع هّمسا : ئبعشلا
 .هال ۳ ةنس تام نيعباتلا تاقث نم وهو

 ٌيملسألا ثراحلا نب بيصحلا نبا .هيناث حتفو هلوأ مضب :ةديرب

 .ه17 ةنس تام «ٌريهش ٌئباحص

 نب سابع نب هللادبع ليلجلا يباحصلا وه :سابع نبا

 يف قت َّمُهّللا» : َلاقف لكي نبنلا هل اعد لكي ئيبنلا مع نبا . بلطملادبع

 .ھ۸٥ ًةنس فئاطلاب تامو كلذك َناكف «َليوأتلا ُهْمَّدعو نيدلا

 نه ناك گال نار ن نضصخت أري ها قه :ةَشاَكُع

 ِلاتق یف دهشتساو ءاهيف ٌلتاقو ًاردب دهشو َرجاه «مالسإلا ىلإ َنيقباسلا
 .ھ١۱ ةنس ِدیلولا نب ِدلاخ عم ةدرلا

 .مجنلا : بک وکلا

 .باهشلا هنم طقس يأ : ضقنا

(TEA) مقرب ملسمو (مقرب يذمرتلاو 0 :)۳ مقرب يراخبلا هجرخأ ) ٣١٤٤٣ (١( 

 دمحأو (۲۸۱۰) مقرب يمرادلاو )۲۷۱/۱(.



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا
 ةسللا

 ةليللا ثيأر لاوزلا َلبق لاقي . ْتْضَم ةليل برقأ يه :ةحرابلا

 . ةحرابلا ثيأر لاوزلا َدعبو
 ٤ ع و و و ع ۶ و

 . اهُمسب هتباصأ يأ عسللا : غدللاو_برقع هتغدل يأ : تعدل

 ةيغدألاو نآرقلا ةءارق :ٌةيقرلاو «ىنيقري نم ثبلط :ثيقترا

 . هوحنو ضرمب باصملا ىلع ةیعرشلا

 ؟َكلَذ زاوج ىلع كتُجح ام : ؟كلذ ىلع كلّمح ام

 هغ تالا ناضا ۲٥ لا 27
 . اههَّبشو برقعلا مس : ةمحل : ةمح وأ

 نم فالخب ملعلا نم هغلب امب ذخأ يأ : عمس ويسب

 .ٌملعي امہ لمعي ال وأ ٍلهج ىلع لمعي

 اًهلاثم هللا هارأ يأ ءءارسإلا ةليل كلذ ناك لیق : ممألا ىلع ْتَضِرُع
 . ةمايقلا م موي تءاج اذإ

 ۔ ورو 7
 . ةرشعلا َنوُد ةعامجلا : طهرلا

 . ذحأ هموق نم هعبتي مل يأ :ٌدحأ ةعم سیل

 ةر ”ضاخيشأ : ميظع داوس

 . مُهنايعأ ُژیمی الف مهنع هدعبو مهترثكل يأ : يتّمأ مِهَّنأ ثننظف

 . نمحرلا ميلك نارمع نب ىسوم : يأ : ىسوم

 . لیئارسإ ىنب نم هنيد ىلع هعابتأ يأ : هموقو

 سوپ یر يصر ورب ايي ا او قا

 . دیحوتلا مهقيقحتل ةنجلا

 . ماق يأ : ضهن مث

 یف اوفلتخاو نورضاحلا ثحابت يأ :كئلوأ ىف ُنسانلا ضاخف
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 لمعب الإ اًهوُناني مل مهتإف ؟ةجردلا هذه اولان يلمع ّيأب نيعبسلا ءالؤه
 ؟وه امف

 ءالؤهب دارملا يف مُهقالتخا لگ ّيبنلل اوركذ يأ :هوربخأف
 تہ

 . سانلا نع ءانغتسا مهيقري ْنَم َنوبلطیال : َنوُقِرتسي ال
 . رانلاب ْمُهَيِوُكَي نأ مُمَرْیَغ نولأسي ال : نووتکی الو

 8 4 نوريطتي الو
 ىلع ال هيلع مهرومأ عيمج يف نودمتعي : : نولكوتي مهّبر ىلعو

 . هيلإ | مهرومأ نوضاوفيو هريغ
 َكَقَبَس وأ ٍتافصلا هذه زارحإ ىلإ يأ :ٌةْشاَكُع اهب كقبس

 :لاوسلاب
 نمحرلا دبع ُنب ٌنيصح انل ُفصي : ِثیدحلل ٌيلامجإلا ىنعملا

 «ليللا يف بكوك ضاضقنا ةبسانمب ريبج نب ٍديعس سلجم يف راد ًاراوح
 هنأ الإ :ًامئان َكاذنيح نكي مل هنأ هضاضقنا دّماش هنأ ٌنيصح مهَربخأف

 عفدي نأ داراف < ءيلصي هلال الإ مجنلا ىر ام هنأ نورضاحلا ّنظي نأ فاخ
 « صالخإلا ىلع مهصرح يف فلسا ةداعك ُهلَعفي مل بعت ماهيإ هسقن نع

 لقتناف هل ثّلصح ةباصإ ببسب ُهَّنأو ِهِتَظَقِيل ٌيقيقحلا ببسلاب َربخأف

 اھکلاَغ هنأ ربخأف «ةباصإلا كلت لايح عنص اًمع ٍلاؤسلا ىلإ ُثحبلا

 تيدا هل اگ رشم اد مرحلا اراد نع يمس اا ها
 . ليلدلاب هلمع يف هبوصف «ةيقرلا زاوج يف هيب لوسرلا نع دراولا

 ديحوتلا ِلامک ىلإ يقرتلا يهو ءلعف اك َنّسحأ ةلاح هل رکذ مث
 نيعبسلا ةلاحك هللا ىلع ًالكوت ءاهيلإ ةجاحلا عم ةهوركملا رومألا ِكرتب
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 مّهَفصو ُثيح ءباذع الو باسح الب ًةنجلا َنوُلُخدي نيذلا فلألا

 نوذخأيو ءِدیحوتلل ًاقیقحت ّيكلاو ةيقرلا ّنوكرتي مهتأب يب لوسرلا

 َنِم ًائيش ہَّریغ ًادحأ اولأسي ملو ءرشا ىلع ٌلكوتلا وهو ىوقألا ببسلاب

 .اهقّوف امف ةيقرلا

 ِدیحوتلا ٍقيقحت ىنعم نايب نم ًائيش هيف َّنأ : بابلل ِثیدحلا ڈبسانم
  .ىلاعت هللا دنع كلذ باوثو

 تال تام

 «ةداع هنوّدعي ال ةيوامسلا ٍتايآلا ّنِم هنوري ام َّنأو ءفلسلا ٌةليضف -

 . هللا تايآ نم ةيآ هنأ نوملعي لب
 . ءايرلا نع مهداعتبا ةدشو صالخإلا ىلع فلسلا صرح - ۲

 ع ا دن لعل تلط ے٣

 امب لمع 7 َّنأو «ملعلاب یش لالالا دنع ِفوقولا ةيعورشم - ٤

 . ةمكحو ٍفّطلتب ملعلا غيلبت 6

 ةيقرلا ةحابإ - 5
 . هنم لضفأ وه ام ىلإ عورشم ٍءيشب دخ ْنَم ُداشرإ ۔۷

 .ممألا هيلع ْتَضِرُع ُثيح كي دمحم انیین ةلیضف ۸
 . مهعابتأ ددع يف نوتوافتم ءايبنألا َّنأ -
 . مهيف ٌروصحم قحلا نأ ٌمعزو «رثكألاب ّجتحا نم ىلع ٌدرلا ۔۰

 .ةلهأ لق ْنإو ٌقحلا ابتا بجاولا نأ ے1

Ekهموقو ٌمالسلا هيلع ىسوم ٌةليضف . 

 . الب مھیبنل ًاعابتا ممألا رثكأ مھئأو ةمألا هذه ةليضف 7
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 .هباوثو ديحوتلا ٍقيقحت ت ةليضف - 4

 ةدافتسالل عرشلا صوصن يف ةثحابملاو ملعلا يف ةرظانملا ةحابإ 6

 . قحلا راهظإو
 ولاني مل ِثیدحلا يف نيروكذملا نأ مهتفرعمل ِفلسلا ملع قمع 3

 . لمعب الإ ةلزنملا هذه

 . ةحلاصلا ِلامعألا ىلع ةسفانملاو ريخلا ىلع ِفلسلا ُیصرح - ۷

 يع ت نم ّيكلاو ةيقرلا كرت َّنأ - ۸

 هتايح يف لضافلا ّنِم ءاعدلا ٌبلط ۔۹
 ami ا

 ةّدرلا بورح يف ًاديهش َلِتّمَف باذع الو باسح الب ةنجلا ٌنولخدي
 ۰ ' ' . هنع هللا يضر

 . هنع هللا يضر نصحم نب ةشاكع ةليضف -

 لج بنكي مل ےس اح دو شراسلا لاا دا
 . مهنم تسل رخالا

 . ملعأهللاو «ٌدريف ًالهأ َسیل ْنَم موقي الئل عئارذلا ڈس ۔ ٣

FFدل  
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 مقا

 باسب
 كرشلا نم فوخلا

 امس ل ےس ت

 . [115 ء۸ :ءانسلا] *نَمَو ماسه نمل كلذ نود

 دبعت نأ خيَو نبْسَجَأَو # :ٌمالسلا هيلع ليلخلا َلاقو
 :1۴١ هيفا 4( مات الا

 رکذ امل هللا همحر فنصملا َّنأ :ٍديحوتلا باتكل بابلا ةبسانم

 «كرشلا وهو ِهَّدض نم ّفوخلا ٌركذي نأ وا هّقيقحتو ةلضفو َديحوتلا

 . هسفن ىلع هفاخيو ٌنمؤملا ٌهرّذحيل
 .نمألا ٌدض وهو .هوركم عقوت : فوخلا

 .هّللا ريغل ةدابعلا نم ءيش ٌفرص : كرشلا

 .ٌةَريغ ٌدبعي وهو هَل ِدبع نع وفعي ال يأ : هپ رشي نأ رفغی ال
 . بونذلا نم كرشلا نود ام رفعي يأ : كلذ نود ام ٌرفغيو

 ات حت داع ذه هل تتملا ات نمل ىأ ا نمل

 . هتمكحو

 هيلع ميهاربإ هب ُدارملاو «ةبحملا ِتاجرد ىلعأ غلب يذلا :ليلخلا
 . ًاليلخ هللا ُهَذَحََتا يذلا مالسلا .

 ope ام دا ° ےس ے یب

 . كلذ نع ٍديعب زيحو بناج يف مهايإو ينلعجا : ينبو ينبنجا
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 هو

 هنأ ًادكؤم ًاربخ ژبخی هناحبس هللا نأ : ىلوألا ةيآلل نر زا 3
 دود ام ُرفغی هنأو ءلرشلا َنِم م انرذحْيل هب كرشم وهو ُهّيقل بعل رفغی ال

 نطقت ل ؛اناسحاو الّضفت ہل رفخي نأ ًءاشب نمل ٍبونذلا ن كرشلا

 ۰ . هللا ةمحر

 ةالصلا هيلع ليلخلا ميهاربإ نأ : ةيناثلا ةیالل ٔیلامجولا ینعملا

 ةدابع ْنَع ٍديعب بناج يف هينبو وه هلعجي نأ لجو ّرع هّبر وعدي ٌمالسلاو
 AA یس اوہ ا1 ءاهنيبو هنيب دعابي نأو مانصألا

 مظعأ كرشلا َّنأ ىلع دت ىلوألا ةيآلا َّنأ : بابلل نيتيآلا ةبسانم
 فوخلا ةدش ِدبعلل ٌبجوي اذهو هَل ُرْفْعُي ال هيلع تام نم َّنأل :بونذلا
 فاح ميهاربإ َّنأ ىلع ٌلدت ةيناثلا ڈالا تافاتخ ىلا بنذلا اذه ْنم
 نآلدت ناتيآلاف «هريغب ٌنظلا امف «هنم ُهيِفاعي نأهللا اعدو هسفن ىلع كرشلا
 . كرشلا نم فوخلا بوجو ىلع

 تا انسا اه

 مل نمل ُهَرفغي ال هنأ َربخأ یلاعت هللا دال .بونذلا ٌمظعأا ٌكرشلا نأ - ١

 - ةئيشملا تحت ٌلخاد هنم شَي مل اذإ بونذلا َنِم كرشلا ادع ام ّنأ 5
 ىلع ٌليلد اذه يفف - هب بدع َءاش نو «ةبوت الب ٌهَرفغ هللا ًءاش نإ

 . كرشلا ةروطخ
 ءافنحلا ٌمامإ وهو  ٌمالسلا هيلع ميهاربإ َّنِإف ءكرشلا َنِم فوخلا - ۳



 ےس ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 . هنود ْنَمِب فيكف هسفن ىلع ُهَقاَح وِديب مانصألا رک يذلاو

 . هّبر نع ٍناسنإلل یتغ ال هنأو «ءالبلا عفدل ءاعدلا ةيعورشم - ٤

 .هتيرذلو هسفنل ٍناسنإلا ءاعد ةيعورشم °
 اوُنِمأَف ةمألا هذه يف ُكرشلا ٌعقي ال :نولوقي نیذلا لاهجلا ىلع ٌدرلا ٦

 . هيف اوعق وف هنم
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 «ُدَعصلا كدا ْمُكْيِلَع فاخأ ام فوخأ» : ثيدحلا يفو

 لئسف  : E orایل .

 ٌيناربطلاو دمحأ ٌمامإلا هاور يذلا ثيدحلا يأ :ِثیدحلا يفو

 . يقهيبلاو ايندلا يبأ ٌنباو

 .مكيلع هفاخأ افوخ ڈشا يا یم تاغا اترا

 . اهيلع هنودمحيف 3 سانلا ةيؤر ِدصقل ةدابعلا ٌراهظإ : ٌءايرلا

 اب ھرخرو لَم هتقفش ِلامکل :ثیدحلل ئلامجإلا ىنعملا

 ءهنم مُحَرَذحألِإ ارش ڈالو هيلع مهّلد لإ ًاريخ ڈلرتی مل ثیحب ْمُهل وچصن

 الا ءانث لیصحت ٍدصقل ةًدابعلا رھظمبٴروھظلا هنس ركح يذلا رشلا نمو

 ها «ميظع هرطخف ٌرغصأ اكرش ناک نإو وهو - ةدابعلا يف ٌكرش هنأل

 تالا ب لعات رس لا فتاك ةا ر رق يذلا زمعلا طم

 ىلع ُفاخُي ام َفوخأ اذه ناکٴللا مّلس نم الإ ِقلخلا بولق يف ةلزنملاو

 اَمِإ هتاف ءربكألا كرشلا ىلإ يعادلا فالخب - هيلإ يعادلا ةوقل- نیحلاصلا

 . فيعض اًمِإو ء نیلماکلا نینمؤملا بولق يف ٌمودعم

 َّنأ امك رغصألا كرشلا ّنِم َفوخلا هيف َّنأ : : بابلل ثيدحلا ةبسانم

 . نیعونلل لماش ب ابلاو ءربكألا ِكرشلا نِي ٌفوخلا هلبق نيتيآلا يف

 )١( هدنسم يف دمحأ هجرخأ )٦٢۸/٥ء ٦٢۹(. ريبكلا همجعم يف يناربطلاو )5/ ۲٥٢
 مقر ٠١“ :(.
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 : ثيدحلا نم ٌدافتسي ام

 ١ - نيهجو ْنِم كلذو ءرغصألا كرشلا يف عوقولا ّنِم ِفوخلا ةدش :

 ے٦

 ے۳

 .ًادیدش ًاخوخت هعوقو ْنِم فكوخت لپ لوسرلا َّنأ :لوألا
 ْنَمَف َنيلماكلا َنيحلاصلا یف هعوقو ْنِم فكوخت يب هنأ : يناثلا
 ۱ . ىلوأ باب ْنم ْمُهنود
 .ْمُهَل هج يصر وف امر ےس یل ہم ہوس

 للاب هللا ريغ يوسي نأ وه ٌربكألاف -َرغصأو َربكأ ىلإ مسقني :ي كرشلا َّنأ

 هنأ صوصنلا يف ىتأ ام وه ُرغصألاو ہللا صئاصخ نم وه اميف

 :امھٹیب قرفلاو ٍربكألا دح ىلإ لصی ملو كرش

 یقینا طز الار :لامعألا ميمج طبحي ربكألا نأ -أ

 هنراَق

 چا الو يالا ىف ايه ال کا نا بع

 000 . رانلا يف

 .ةلملا ٍنَع لني ال رخصألاو «قلملا ِنَع قني ربكألا أج
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 7 لوّسر نأ :  هنع هللا یضر -دوعسم نبا نعَو سلس .إگ لل 5 یک

 ”ئراخببلا ُهاور اًرآّثلا لَخَد ادن هلل وعدي وهو تام ْنَم»

 . هب ثاغتسا وأ ةلأس اذإ اعد لاقي ٌلاؤسلا وه انه ٌءاعدلا : وعدي
 ۱ E کلا ها تان

 هلل لعج نم أ الل لوسرلا ژربخی :ِثیدحلل ٌيلامجإلا ینعملا
 نأ اتا اذه ناك اوب ےک لايو وعدل ةدابعلا يف ًاليثمو ًاهيبش
 ناف «تامملا لبق هنم بشي مل يأ ِتامملا ىلإ كلذ ىلع رمتساو ُهَريغ
 : نيعون ىلع ٌڈنلا ذاختاو ٌكرشم هنأل رانلا ىلإ ُةَريصم

 0 رش اذهف اًهِضعب وأ ةدابعلا عاونأ يف اكيرش مثل ّلعجي نأ : لوألا
 . رانلا يف ٌدَّلخم ُهُبح ٹکا

 هللا ءاش ام) :لجرلا ِلوقک رغصألا ِكرشلا َنِم ناك ام :يناثلا

 ظفل ىلع واولاب فطعلا هيف امم كلذ َوحنو (تنأو هللا الولو تئشو
 یں ا یس حول لا يارس پو ةلالجلا

 اه ابن تھ تک ظر : بابلل ِثیدحلا بس

 یس

 لخد ادن هلل وعدي ال وهو تام نم :انأ تلقو :هيفو (5491) مقرب يراخبلا هجرخأ )١(
 خلا

 :انأ تلقو «رانلا لخد ًائيش هللاب كرشي تام نم : ظفلب (۹۲) مقرب ملسم هجرخأو

 . ةنجلا لخد ًائيش هللاب كرشي ال تام نمو
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 : ثيدحلا نم ٌدافتسي ام

 . توملا لبق هنم ةبوتلا ىلع ثحلاو كرشلا ّنِم فيوختلا - ١

 قف ًارجش وأ ًارجح وأ -آتيم وأ اًيح-اًيلو وأ ابن هللا عم اَعَد ْنَم لَك َّنأ - ۲

 . ةبوتلاب ال[ ةفحت ال ةكرشلا َّنأ ۔۳
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 : لاق ال  لوسر نأ : - هنع هللا يضر - نج یم رلساو

 ؛ كرسي ُهَيقل ْنَمَو نَجلا َلَخَد ايش هب رشي ال َوُهَو هللا يقل ْنَم»

 . ''”(َرثلا لَخَد ایش
0 

 للا ئراضلالا مارح نب ورمع نب هللا ِدبع نب *راج وه :ةباج

 یر هلو نيعبسلا دعب ةنيدملاب تام خباحص با ةنكم ٌلیلج عياحص

 : ةئس نوعستو

 . تام ْنَم ہللا يقل نم
 . ةّيبوبرلا يف الو ةّيهّلِإلا يف ًاكيرش هعم ختي مل : هب رشي ال
 . اريثك وأ ًاليلق ًاكرش يأ اش

 تام ْنَم َّنأ انڑبخی لي لوسرلا َّنأ : ثیدحلل ٌئلامجإلا ىنعملا

 َتامو ةريبك ّبحاص ناك ْنإف وب ع وطقم ةنجلا ُہّلوُخدف ٍديحوتلا ىلع
 بدع ًألإو ءًالوأ اًهلخد هنع هللا اَفَع ْنِإف هللا ةئيشم تحت وهف اهيلع اًرصم

 . ةنجلا َلخدأو اهنم جرخأ مث رانلا يف
 هللا َنِم هاني الو ةنجلا لخدي ال ٍربكألا كرشلا ىلع تام ْنَم َّنأو

 هعم نكي مل ِإ رانلا لخد رغصا ًاكرش ناک إو رانلا يف دلخيو ةمحر

E O TS 

 امم كرشلا نَع يهنلا يف ظيلغتلا هيف َّنأ : بابلل ِثیدحلا ڈیسانم
 ۰ ٠ 5 و

 .هنم فوخلا ةدش بج وی

 )١( دنسملا يف دمحأو ء(۹۳) مقرب ملسم هجرخأ )۳/ ۳٤٤(.
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 ثيدحلا نم دافتسي ام :

 ةمالسلاب ةطورشم رانلا َنِم ةاجنلا َّنأل ءكرشلا ّنِم فوخلا ابوجو - ١

 | . كرشلا نم
 :كرشلا مةلا لااا و قلصلا ةرقكر عا نيل ےک
 . ةدابعلاب هللا دارفإو كرشلا كرت هنأو هللا الإ هللإ ال ىنعم نايب - ۳
 .توملا الإ ات راگ سيل هنا ويديعلا راو جلا ترق منك

 ٥ - كرشلا َنِم َمِلَس نم ٌةليضف .
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 باب
 هللا الا هلا ال نأ ةداهش ىلا ِءاعدلا

 ءوزله قرب صب لع ہللا لا اوعدا ليِبَس لق > : ىلاَعَت هللا لوقو

 [: :٠١48 فسوي] 43 تريك شملا َنِم ات ام 1 مو هللا انہو مینا نم 6

 يف ٌركذ امل هللا همحر فنصملا َّنأ : ديحوتلا باتکل بابلا ڈبسانم

 يف ٌركذ «هدض نم فوخلا ٌبجوي امو اشو دیحوتلا ةقباسلا باوبألا
Eهلع جي ات سن ىلع سنتر نأ  

 لیس وج امك ہلا ةطعوملاو کلا لات لا ىلإ وغدا

 . مهعابتأو َنيِلسرملا
 . سانلا ةوعد يأ : غاعدلا

 امہو هب ٍناميإلاو هللا ٍديحوت ىلإ يأ :لل الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ
 دالا ذه زاتمر عامل سرو ثءاح

2 7 0 
 . اهيلع ات يتلا ٌةقيرطلاو اهيلإ وُعدأ يتلا ةوعدلا يأ :ه

  : ۳۴٣يتوعدو يِتقیرط .
 ىلإ الو ايندلا ِظوظح ْنِم ظح ىلإ ال هللا ِدیحوت ىلإ : هللا ىلإ وعذأ

 . ةیبزح ىلإ الو ةسائر
 ةريصبلاو «ّيعرشو ٌيلقع ٍناهربو كلذب ملع ىلع :ةريصب ىلع
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 لطابلاو ٌقحلا َنيِب اهب ُرْیمٔی يتلا ةفرعملا .
 ريمضلا ىلع فطع هنأ لمتحي : ينّقَدصو يب َنَمآ يأ : ينعبتا ِنَمَو

 نمو ةريصب ىلع هللا ىلإ وعدأ انأ : ینعملا ڈوکیف (وعذأ) يف عوفرملا
 ىلع ًافطع َنوكي ْنأ لمتحيو : ةريصب ىلع هللا ىلإ وعدي َكِلذك ينعبتا

 .ةريصب ىلع يعابتأو انأ :ىنعملا ٌنوكيف (انأ) لصفنملا ريمضلا
 نوعادلا ةريصبلا لهأ ْمُه ةغابتأف نيينعملا ٌنّمضتي نب تقطعلا نأ: قيقحتلاو

 . هللا ىلإ
 هكلم يف «ٌكيرش هَل وكي ْنَأ ْنَع ُهٌسّدقَأو هللا هّرْنأو :هللا ناحبسو

 . هاوس قحب ٌدوبعم وأ

 ہتقیرط نع َسانلا ربخي نأ ةلوسر هللا ٌرمأي : ةيآلل ٌييلامجإلا ىنعملا
 .ٍناهربو ٍنيقيو ملع ىلع هلا الإ هللإ | ال نأ ةداهش ىلإ ةوعدلا اهّنأ يكسو

 وه هّنأو «ناهربو ٍنيقيو ملع ىلع هيلإ وُعْدَي ام ىلإ وعدي هعَبتا نَم لکو

 هتدابع يف هل ِكيرشلا نعو هلم يف هل ِكيرشلا نَع هللا نومي هٌعابتأو

 . بيرق برقأ َناَك ْنإو هب رش َنّمم أربتيو
 يه وسرلا ةقي ةقيرط اهيف رکذ هللا نأ : بابلل ةيآلا ات

 اهيفق . ا ره الإ هنلإ ال ْنأ ةداهش ىلإ ةوعدلا

 .بابلا غوضوم وه يذلا هلا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ةوعدلا وجو

 : ةيآلا نم دافتسُي ام

 :ةعابتاو.لونسرلا ة ةقيرط يه هللا الإ هللإ ال ْنأ ةداهش ىلإ ةوعدلا َّنأ - ١

 یھی امب ًاملاع هيلإ وعدي امب ًاملاع نوكي نأ ةيعادلا ىلع ٌُبجي هنأ - ۲
 ىو هم
 . هلع

 ىوس ٌدصقم ةيعادلل َنوكي ال ْنأب ةوعدلا یف صالخإلا ىلع هيبنتلا - ۳
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 وأ سانلا َنِم حدم وأ ةسائر وأ لام ليصحت كلذب دصقي ال هللا هجو

 . بهذم وأ بزح ىلإ ةوعد

 الإ هعابتا ُقَّمحتي الو ٌبجاو ب هعابتا نأل ٌةضيرف ةريصبلا أ - 5

 «نيدابلاو معلا فو سا
 لا ھی رک هنا دخولا يخ تف

 ٦ - یلاَعَت هلل ةبسم هنأل كرشلا حبق .

 الف ءيش يف مهنم ٌريصي ال نيكرشملا نع ملسملا ِداعتبا بوجو ۔۷
 كرش ال هنأ يفكي
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 نميلا ىلإ اذاعم تعب اگلا لوسي تأ اغ وا ع
 رت ذك ام َلوأْنُكيلَف باتا له نِ موق ينأت ات كن : :ُهل لاق

 نإف .هللا اوُدَحَوي نا ىلإ» : ةياور يفو ؛هلل الإ هلإ ال نأ هداه هْیلإ

 پو بب نأ مهملات كلذل كوُعاطأ مُم

 تفا هللا نَا ْمُهْمِلَعَأَف َكلَذِل َكوُعاطَآ ْمُه ْنِاَف . ليلو موي لک یف

 مہ اک مھِئارَقُم ىَلَع رَ مهئاينغأ نم ڈَحول ةَقدَص ْمُهيَلَع
 سهن مولظَمْلا ةو ياو مهلا مي ارك و َكاَيِإَف َكلَذل َكوُعاطأ

 1 . هاجر خآ (ٌباَجح ہللا نيبو اهن

 ٹکا هيو: اذاعه تح

 ىلإ ًايعاد ةيبرعلا ةريزجلا بونج ٍفورعملا ميلقإلا ىلإ : نميلا ىلإ
 . ةرجهلا ّنِم رشع ةنس يف كِلذو ًايضاقو ًايلاوو هللا

 ْنِم َرثكأ نمیلا يف اوناك مُهَّنَأل ىراصنلاو ٌدوهيلا ٌمُه : باتكلا لأ

 . َبلغأ وأ برعلا يكرشُم

 اًمربخخ ُلوَأو ًارّخؤم ْنَكَي مسا هنَأ ىلع عفرلا اًهيف زوجي :ٌةداهش

 . ٌنسكعلا زوجيو ٌمدقم

 . ّيراخبلا حيحص يف ئرخأ ٍةياور يف يأ : ةياور يفو
 رم دبي اب اورو كِتوعدل اوڈاقناو اوڈھَش يأ : كلذل كوُعاطأ

 وبأو )٥ ٦٦( مقرب يذمرتلاو (۱۹) مقرب ملسمو ء(۱۳۹۵) مقرب يراخبلا هج رخأ (١۱)

 .(۲۳۳ /۱) ہدنسم يف دمحأو )۱٥۸٤( مقرب دواد



 ديحوتلا بانك حرش يف .صخلملا

 . هللا نود

 . مهّْيلَع َبَجْوَأ : مهيلع ضرتفا
 . اًموُماقَأو اهتكضرفب اونَمآ : كلذل كوعاطأ

 . ةاكزلا مهيلع بجوأ : وسوسہ وس

 ريذحت ةملك : كا ذحت د

 ٍلاملا ٌرايخ يهو «ةميرك ْعْمَج ريذحتلا ىلع بوصنم :مئاركو
 . هسئافنو

 ٍلدعلا لعفب ةياقو اَھَکیبو َكَنيب لعجاو اًمْرْذحا : مولظملا ةوعد يت

 .ملَطلا كرتو
 . ناشلاو لاخلا ئأ : هتاف

 هيلإ عفرت لب هللا نع ٌبجحت ال يأ :ٌباجح هللا نيبو اهنيب سيل

 . نْيحيحبصلا يف ٌملسمو یراخبلا هج رخآ يأ : ةاَجرخأ

 لبج َنب داعم هّجو اگل ال ييبنلا نأ : ِثیدحلل ئلامجإلا ینعملا

 يتلا ةطخلا هل مسر ًاملعمو هللا ىلإ ايعاد نميلا ميلقإ ىلإ هنع هللا يضر

 َنِم ٍلدجو ملع لها ًاموق هجاويس هنأ هل َنّيبف «هتوعد يف اهيلع ُريسي
 يف ًادبيل مث ءمهِهبش ڈرو مهترظانمل بهآ ىلع ٌنوكيل ؛یراصنلاو ِدوھیلا
 اهنأل ًالوأ ةديقعلا حالصإ ىلإ َسانلا وُعديف هألاف ٌمهألاب هتوعد
 ِتابجاولا ٌمظعأ اهنأل ةالصلا ماقإب مهّرمأ كلذل اوداقنا اذإف ءساسألا

 مهئارقف ىلإ مهلاومأ ةاكز عفدب مُهَءاينغأ رم اهوُماقأ اذإف «ديحوتلا دعب

 ا أل لاملا ديج ذخأ نم هردخ مث هول ًارکشو مهل ةاساوم

 ةّتوعدو ٌمولظملا هيلع وُعدي دِل ملظلا كرتو ٍلدعلا ىلع ّلح مث ءطسولا
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 لإ هلإ ال نأ ةداهش هيلإ ىَعَدُي ام لوأ َّنأ : بابلل ثيدحلا ٌةبسانم

 . كلذل ةاعدلا لاسرإ هيفو هللا

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 .هللا ىلإ ةاعدلا لاسرإ ةيعورشم - ٠
 هيلإ ٰیعدُی ام لوأ يهو بجاو لوأ هللا الإ كا ال ْنَأ 5 ةداهش َّنأ - ۲

 ۱ :2تاتلا

 ام ةدابع كرتو ةدابعلاب هللا ٌديحوت "هللا ًالِإ هللإ ال ْنأ ةداهش ىنعم َّنأ ۔۳

 فارس

 ٤ - ِنیتَداهشلاب تطنلاب الإ رفاكلا مالسإب مكحي ال هللا .
 وأ هللا الإ هل إ ال ىنعم فرعی ال وهو املاع ائراق ٌنوكي دق ٌاسنإلا نأ - ٥

 . باتكلا لهأ ِلاحک هب لمعي الو فرعي

 ْنِم اموق يتأت َكنِإ) : لهاجلا ةبطاخمك تسيل مِلاعلا ةبطاخم نأ ۔٦

 . (باتكلا لهآ

 ةريصب ىلع نوكي نأ ةيعادلا اصوصخ ٍناسنإلل يغبني هنأ ىلع ُهيبنتلا 5

 . ملعلا بلطب ٌَكِلذو نيهّبشملا ٍتاهبش ْنِم َصّلختيل «هنيد ْنِ
 . نيتداهشلا دعب تابجاولا مظعأ ة ةالصلا نأ - ۸

 . ةالصلا دعب ناكرألا ٌبجوأ ةاكزلا َّنأ ۔ ۹
 راصتقالا ٌراوجو ُءارقفلا ُمُہَو ةاكزلا فراصم ْنِم ِفرصم نايب -

 . هيلع
 ١ - هبحاص اضرب الإ ٍلاملا ٍديج ْنِم ةاكزلا ذخأ زوجي ال هلأ .

 ١١ .ًایصاع ناك ولو ٌةباجتسم مولظملا ةوعد َّنأو «ملظلا َنِم مريذحتلا



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا
۷| = 

 ر

 ال هللا ل وسر نأ : هنع هللا يضر _ٍدعس نب لھس ْنَعاَمهل

 بحبو هَلوشَرَو هللا بحي الُجَر ادَع يالا َيِطعأل» يخوي لا

 مْهتَليَل د وكوذي سالا تابق هودي ىلع لا ځتقي ءهَلوشَرَو شا

 وُجْرَي هلك لكل ھی

 A نب يلع َنْیَ ١ : لاَقف . اًماَطْعُي ْنأ
ww 

 ےس

 2. ناک“ بق لامر دع يف نص وب يأ يل اوُلَسْرأَف يي
 رم

 لز یتخ كلشر ىلع ذفنا» :َلاَقَو يالا ُءاَطْعَأَ «عجَو وپ نکی
 ْنِم ْمهْيِلَع ُبِحَي امب ْمُمْرِخَآَو .مالشولا ىلإ مُهُعْذا مث مهِتَحاَسِ

 كل ع ريخ ًادجاَو الجر كب هللا يِدَهَي نال هاو هيف یلاعت هللا رح

 ٔیراصنألا ٍدلاخ نب ِكلام نب ِدعس نب ٌلهس وه :ٍدعس نب ٌلهس
 . ةئاملا زواج دقو ھ۸۸ ةنس تام ريهش ٌئباحص ٌیدعاسلا ٌئيجرزخلا

 . اَمِهْيَحيِحِص يف ملسمو ّيراخبلا يأ :امهلو

 .هال ةنس ٌَربیخ راصح موي يأ :ٌَربيخ موي
 :ڈفلاوڑکلا دنع هيلإ نوعجري يذلا شيجلا هلع : ةيارلا

 . حتفلا لوصحب ةراشبلا هجو ىلع ٌرابخإ : هيدي ىلع هللا تفي

 )١( مقرب ملسمو ء(٢٢۲۹) مقرب يراخبلا هجرخأ )51٠5(.
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 ۱ . ةیفرظلا ىلع"بوصنم : مهتليل
 .اهتلص ردص ِفذحو اًهِتفاضإل ِءانبلا ىلع (يأ) عفرب : مهیا

 ةمطاف هينبا جوزو كي هللا لوسر مع نبا وه : بلاط يبأ نب يلع

 ہیرا 6 ةرشعلا ذحأو مالسإلا ىلإ نيقباسلا يتبسأ ْنِم بارلا ةفيلخلاو

 .ه14 ٠ ةَنس ليف نيعمجأ مهنع هللا يضر ةنجلاب

 . دمرلا َنِم هناّمِلؤت يأ : هينیع يكتشي
 َمِلَع نزو ىلع اًهُرسك زوجيو «برض ٍنزو ىلع ءابلا حتفب ف

 . ةلماك ةيفاع يفوع ي

 هيلإ اهعفد : ةيارلا ةاطعأ

 . ٌكهجول ضما يأ : فنا

 .مهنوصح نمبر امو مهضرأ ءانمب : مهتحاسب

 ةعاطلاب هل دايقنالاو ٍديحوتلاب هلل ٌمالستسالا وهو : مالسإلا ىلإ
Fa 

 وه يذلا مالسإلا ىلإ َكوباجأ نإ مهنأ يأ :خلإ . . . مُهْربخو

Eرو وا سم  
 . كلذ ِریغو ّجحلاو مایصلاو ةاكزلاو ةالصلا

 . (ريخخ ) 7 ربخ أدتبم ردصم ليوأت يف : هللا يدهي نآل

 . برعلا ٍلاومأ ُسفنأ يهو محلا لبإلا يأ : مكنلارْمُح
 راصتناب ةباحصلا َرشب ايب يبنلا نأ : ثيدحلل یلامجأإلا ینعملا

 لل ةالاومو ٌةميظع ٌةليضف هَل لجر دي ىلع ِدغلا َنِم دوهيلا ىلع َنيملسملا
 كيرلا كلذ وفي وكي نأ 'ةوه نك شا الا تركتني :ساف هلوسرلو

N 

 کک
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 يلع يب ٔبنلا َبلط ٍدِعوملا ىلع اوبهذ املف «ريخلا ىلع مهصرح نم
 یبنلا لفتف رضح مث «هينيع ضرم ْنِم ُهَياصأ اَمِل زضحي مل هنأ فداصو

 همّلسو الماك ًالاوز ملألا َنِم هب حی ام َلازف ِكرابملا قير نم اًمهيف كي

 نصح نم برقي ىّتح ٍتفرب ههجو ىلع يضملاب ُهَرَمآَو < «شيجلا ةدايق
 ُبجی امہ مُهربخأ اوباجأ ناف «مالسإلا يف لوخدلا مهنم ُبلطيف ودعلا
 ناو هللا ىلإ ةوعدلا لضف يعل كي نئ مث «ضئارف ْنِم ملسملا ىلع

Le ahs E J alسفنأ نم نم هل ريخ  

 ۱ ہٹ نر ةیویندلا لاومألا
 يذلا مالسإلا ىلإ | ةوعدلا ةيعورشم هيف َّنأ : بابلل ِثیدحلا ةبس انم

 . كلذ ىلإ ةوعدلا لضف َنايبو ثا الإ هل هللإ ال ْنأ ةداهش ىنعم وه

 : ثيدحلا َنِم ٌدافتسُي ام
 َنِم ةداهشو «هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ٌىلعل ةرهاظ ٌةليضف - |

 طاير ارهاظ تام رس رل و نال رب هل هلك لرسزآ

 دلا تاهم اك لاس لت س2ا ف هللا تالا تأ
 تا

 يضر ةحلاصلا ٍلامعألا ىلإ ُمُهُقباستو ريخلا ىلع ةباحصلا صرح ۔۳
 ۰ . مهنع هللا

 يتلا ةجعزملا ِتاوصألاو شيطلا كرتو ِلاتقلا دنع بدلا ةيعورشم - ٤
 ۰ يا جاع

 . ةميزع ضاقتنا الو بفعض ريغ ْنِم نيللاو قفرلاب ةلامع مامإلا ُرمأ ها
 بوی و ںیم وس رک إ ةوعدلا بوجو أ

 .هلاتق بجو رافکلا َّنِم ةوعدلا ِلوبق ْنِم عنتما نم نأ 7
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EE 

 - يف َلوخدلا ًالوأ رفاكلا َّنِم بلطیف جیردتلاب نوكت ةوعدلا َّنأ
 كلذ دعب مالسإلا ضئارفب ُرمؤي مث تب دب وس وما .

 ءيعادلاو وعدملل ِریخلا َنِم اهيف امو مالسإلا ىلإ ةوعدلا ٌلضف - ٩

 .ملعأ هللاو ءاميظع ًاباوث باث يعادلاو يدتهي دق وُعدملاف

 هعوقو لبق حتفلاب هتراشبب كلذو ايي لوسرلا ةوبن ةلدأ ْنِم ٌليلد - ٠
 ۰ .هقيرب مّلألا ةءاربو
 اهعنمو اهيلإ َّعْسَي ْمَل نمل ةيارلا لوصحل ءردقلاو ِءاضقلاب ٌناميإلا ١-

 . اهيلإ ىعّس نمم
 مايقلاو هتابجاو ةفرعم ْنِم بال لب مالسإلاب يّمسَتلا يفكي ال هنأ ۔ 7

 ےس
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 باب
 هللا الا هلا ال نأ ةداهشو ديحوتلا ریسفت

 رهبر لإ توغل توعدی نيزلا كيتلؤأ © : ىلاعت هللا لوقو ھم سم” + ےس ھم ےہ رس ع مہ ےک کے رگ A م
 يس نع رہ رص رت رم رت Cg ےس رم ر شقرا رس ےس و ےسرس رم ےگ

 ناک كير باذع نإ هب اذع سروفاخيو متمحر نوجربو بقا م+ اسوا

 5 [ ها/ :ءارسإلا] 4 اودع

 يف هللا همحر ٌفنصملا ٌركذ اگل :ِدیحوتلا باتكل بابلا ةبسانم

 يذلا هّدض نم فوخلاو هيلإ ةوعدلاو ةئاضفو ا ةقباسلا باوبألا
 ءىطخي راتلای تال ؛ هانعم بابلا اذه يف هللا همحر ريب ا

 وه َسیل اذهو «طقف ةيبوبرلا يح وتب رارقإلا هانعم نأ نظيف هانعم مّ يف
 قاس يتلا صوصنلا هيلع تلد ام هب دارملا امنإو ِدیحوتلاب دارملا

 ةدابعلاب هللا ٌدارفإ هنأ نم بابلا اذه يف اهنم ًافرط هللا هَمحر ٌفنصملا

 . كرشلا نم صولخلاو
 امهانعم َّنأ َنيبيل ديحوتلا ىلع هللا الإ هللإ ال ْنَأ ةداهش َفَطَعَو

 . هيف فالتخا ال ٌدحاو

 ءايبنألاو ةكئالملا مهو هللا ِنوُد ْنِم مهنوعدي يأ :نوعدي
 . رافکلا ىلإ عجار َنوُعْدَي يف لعافلا ریمضلاف مهريغو نيحلاصلاو

 َنِم نيوعدملا ىلإ ٌعجار هيف لعافلا ریمضلاو نوبلطي يأ :نوغتبي
 . مهوحنو ةكئالملا
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 ااَمَع لوع لا ىلإ لسوت ىنعمف هللا ىلإ | هب برقتي ام : ةليسولا

 هيلإ برقي
 اض ےل رس

 ہاوس ادخأ نوفا ال + یا :ہباذع نوتاخرو
 ءالؤه نأ ٌربخي ىلاعتو هناحبس هللا َّنأ :ةيآلل ئلامجإلا ىنعملا

 نيحلاصلاو ءايبنألاو ةكئالملا َنِم هللا ِنوُد ْنِم نوكرشملا مهوعدي نيذلا

 اذإف «هّباذع نوفاخيو هتّمحر نوجريف هللا ىلإ ةبرقلا بلط ىلإ نوئردابي
 مهو توا فرع تگ ےس نو قاع كاك اوناك

 .هتدابعب هيلإ نوُلَسوتيو هللا نوعدي مهسفنأب نولوغشم
 ال نأ ةداهشو ٍديحوتلا ٰینعم َّنأ ىلع ٌلدت اَهَّنَأ : بابلل ةيآلا ةبسانم

 عافشتسالاو نيحلاصلا ةوعد نم نوكرشملا هيلع ام كرت وه هللا الإ هللإ

 كالا ك1 ريشلا وه 0071 هليوحت وأ ٌرضلا فشك يف هللا ىلإ مهب

 : ةيآلا نم ٌدافتسُي ام ٦

 بلج وأ ٌرضلا فشك يف نيحلاصلاو َءایلوألا نوعدی نيذلا یلع ُڈرلا - |

 د ا او ا یا ورک پال نيوعدملا داوه را ےل

 . هيَمْحرل مهئاجر ٌنايبو هللا ّنِم نيحلاصلاو ءءايبنألا ِفوخ ةدش نايب - ١

 ص
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= 

 ا e 2000 وع
 ا یی

 . مُكَتاَدوبعم عيمج ْنِم ٌءيرب يأ : نود امم ارق
 .هدحو يدوبعم وھفٴللا وهو ينّقلَخ يأ : ينرطف يذلا الإ

 هلوسرو هدبع ْنَع ةتاحبس ٌُربخي هنأ :ةيآلل ٌييلامجإلا ىنعملا
 وهو هّقلخ يذلا الإ نثتسي ْمُلَو تا اس لك نما دلا ةليلخو
 .ُهَل كيرش ال ُهَدحو هدبعي وهف هللا

 ال ْنَأ ةداهشو ٍديحوتلا ىنعم نأ ىلع ْتّلد اهَّنَأ : بابلل ةيآلا ةبسانم
 "هللا الإ هللإ آل ناف .ةدابعلاب هللا دارفإو كرشلا ٤ 54لا وهنا الإ ہلا
 ثابثإلاو «(ءارب يَنَنإ) : هلوقب ٌليلخلا هنع رّبع يذلا يفنلا ىلع لمتشت

 . (يِنَرْطَف يذلا ًالإ) : هلوقب هنع ربع يذلا

 ْنِم ةءاربلاو هل ة هل ةدابعلا صاللخإيب , هللا دم 2 لإ هللإ ال ىنعم نأ ١-
 . ہاوس ام لک ةّدابع

 ١ - نيكرشملا نيد ْنِم ةءاربلا ٌراهظإ .
 . سانلا برقأ اوناك ولو هلا ءادعأ نم يربتلا ٌةيعورشم 7
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 ان بیک مُھَتاحَا اذا » : ىلا هلوقو

 اوور صو 00ت , ص7

 اکے کس وہ الإ َهَلِإ ال اجو اھل

 8 : ةبوتلا] € ہل بکر ئ

 . ىراصنلاو دوھیلا لعج يأ :اوذخَنا

 یس ےس

 . مهداّبع يأ : مُھنابھرو

 نِم عيرشتلا َّنأل ؛نوُمّرحيو نوُلَلحي مهل َنيِعّرْشُم يأ :ًابابرأ

 . اير ہذخَنا دقف هيف اقولخم عاطأ ْنمف برلا صئاصخ

 مهتدابعب ابر ٌمالسلا هيلع ئسيع اوذخّتاو يأ :َميرَم نبا حیسملاو

 ا

 ءاكرشلا نَع َسّدقتو ىلاعت هللا هزت يأ : نوك رش هي اًمع هناحبش

 ۰ .ءاَرّظَكاو

 یراصنلاو دوهيلا نع ةناحبس هللا ژربخی : ةيآلل ئلامجإلا ىنعملا

 ا هللا لوسر ىلع لحد امدنع متاح نب يدعل ةي هللا لوسر ةيآلا هذه رشف دقف )١(

 ىلب)» : : دم هللا لوسر لاقف !؟مهودبعي مل مهنإ : : ېدع لاقف ةیألا هذه أرقي هعمسف

 للا اا ماجر

AE PEE Nا  



 -- ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 مّرح ام ٍليلحت يف مُهوُعاطأف دابعلاو ءاملعلا َنِم لاج رلا اوحصنتسا مهنأ
 هصئاصخ نم يذلا 'برلا ةلزنم َكِلذب مُهوُلَّرنَف ءهّلحأ ام ميرحتو هللا
 ولف فا نبا هنأ ارممزو دیه یزاسنا دبع امك «ةيرحملاو لیلا

 هنم ٌرابخإ اذهو  هدحو هتدابعو هذحو هِتعاطب هيف مُمَرَمَ يذلا هللا باتك

 لعقلا اذه نكي اة ہلال رف اه اگ د ام

 .هب كرشلا َنِم
 ةداهشو ِدیحوتلا ىنعم ْنِم َّنأ ىلع ْتَّلد اهنأ : بابلل ةيآلا ةبسانم

 ذا بسا رس لحااب ليلحتت ىف ةعاطلاب ھ2 زا ال هلق لاذ

 . ڈلرشم وهف َمَوح ام ٌمّرحيو ّلحأ ام للحي هللا نود ْنِم اصخش ٌدختا نم

 :ةيالا نم دافتسي ام

 ليلحتلا يف هللا ةعاط هللا ًالِإ هللإ ال نأ ةداهشو ِدیحوتلا ىنعم ْنِم َّنأ - ١

 ميرحتلاو
 دخلا ِدقف ِلالحلا ميرحتو مارحلا ليلحت يف اقولخم ٌعاطٌا نَم َّنأ - ؟

 . هلل اکیرش

 هنأ ناس سس وس یم یو سم یک

 . هللا دبع

 . كرشلا نع هللا هيزنت تا
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 امادتُا ٥ ا ْن وم نفد نم شالا کرو % : یلاعت هلوقو
K 

 : انك تیا یر ولو كي اخ کا ینا ناو ھا بشك تن َ ےس و ی و. ےن اک ےب و و عد د ہک
 ٦٦٢[ :ةرقبلا] 4؟باذم لا دید هللا نأو اعیمج هِل ةوفلا نأ باذعلا توري

 . سانلا نم ٌقيرف : سانلا َنِم

 هللا ريغ يأ : هللا نود ْنِم

 . ءارظنو ًالاثمأ يأ :ًادادنأ

 . هيف ةبغرلاو ًاريخ هّنظت وأ هارت ام ةدارإ ةبحملا : مُهَتوُبَحُي

 بوبحملل ٌلذلل ةيضتقملا ةبحملا يف هب مُهنووسي يأ :وللا ٌبحك

 .هل عوضخلاو

 . ملعيول :ىَرَيولو
 . هنوئياعُي ام تقو :باذعلا َنْورَيذإ

 .ةَدحوُدَّل ًةبلغلاو ةردقلا َّنَأل : هلل ءوقلا َّنأ
 هب ٌنيكرشملا لاح َىلاعتو ةناحبس هللا ركذ : ةيآلل ئلامجإلا ىنعملا

 هب مُهوُواس ًءارظنو ًالاثمأ هل اولعج ُثيح ةرخآلا يف مھلآمو و

 تح قوفي اح هللا ہا مهنا قيرخوملا ني نينمؤملا لاح رکذ مث

 تح - نال هلل دادنالا باحصأ ٌت ج قوفي وأ مهدادنأل دادنألا اا

 ءالؤه َدَعوت مث ءڈرتشم هلل دادنألا باحصأ ٌبحو «ٌّصلاخ هلل نينمؤملا

 رمألا َنِم مهب لحي امو ةمايقلا موي نوُنياَعُي ام اوُمَِع ول مهتآي هب َنيكرشملا
 ةبلغلاو ةردقلاب ةناحبس هللا دّفتو مهكرش ىلع ِدیدشلا باذعلاو عيظفلا
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 م ئ۷
 كلذ اوُرّوصتی مل مهّنكل «ٍلالضلا َنِم هيف ْمُه اًمع اوهتن ال مهدادنأ نود

 .هب اونمؤيو
 دیحوتلا ريسفتل ةنيبملا صوصنلا ّنم اهَنَأ : بابلل ةيآلا ةبسانم

 هّيِحُي هللا عم اذن دتا نَم َّنأ ىلع تّلد ثیح “هللا الإ هللإ آل ْنَأ ةداهشو

 ةبحملا هذهب ةبرلا درفُب نأ ِدیحوتلا ىّتعم َّنَأ َمِلُْعَف «كرشأ ْدَقَف هللا ةبحمک
 ول عوضخلاو لذلاف E ةدابعلا صالخإ مزلتست يتلا

 : ةيالا نم ُدافتسُي ام

 ىلا هللا داو هنا اإ هللا "ل نأ ةداينشو دعا سم نه نأ نا
 . عوضخلاو ٌلذلل ةيضتقملا ةبحملاب

 «مالسإلا يف كلذ مُهْلَحِدُي ملو ًامیظع اًبح هللا َنوُيحي نيكرشملا َّنأ - ؟
 . اهيف هَرْيَغ هعم اوكرشأ مهنأل

 .ٌملظ كرشلا َّنأ ۔٣

 . ةمايقلا موي نيكرشملل ديعولا - ٤

0 

١ 
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۸(۶ 

 ےب ےس

 هللا الإ هَل آل لاق ْنَم» : لاق هنأ هي يبنلا ٍنَع حيحصلا يفو
 رع هللا یلَع باسو ُةُمَدَو هلام مرح وللا ٍنوُد ْنِم دعي اَمِب َرَفكو

 . باوبألا َّنِم اهَدْعَياَم ِةَمَجَدَّتلا هذه حْرَشو “لجو

 یا ا یا و
 . هنم رهظام ىلع ًءانب هلتقو هلام ذخأ عم يأ : ةٌمدو ُهَلاَم مرح

 ظٌفلت ْنَم باسح ىّلوتي يذلا وه ىلاعت هللا يأ :هللا ىلع ةباسحو

 . هداقتعاو عن بسح ىلع هيزاجيف ءةملكلا هذهب

 :ةلوق انه اهب ُدارملاو .ةّثحتاف بابلاو باتكلا ةمجرت : ةمجرتلا
 ہلا الإ هنلإ ال نأ ةداهشو ديحوتلا ريسفت باب

 يال هذآ قيدحلا ذه ینا : تيدحلل لامجإلا معلا
 : نيرمأ عومجمب الإ هلام ذخأو ناسنإلا ُلتق

 ٠ هللا الإ هللإ ال لوق : لوألا
 َبَجَو نارمألا ناذه َدِجُو اذإف . هللا نود ْنِم ٌدبعُي امب ٌرفكلا : يناثلا

 هازاج هبلق يف ًاقداص ناك ناف شا ىلإ هنطاب ضيوفتو ًارهاظ هلع ٌتفكلا
 ايندلا يف مو يللا تناذعلا هذع اقفانم ناك ناو ءمیعنلا ِتانجب

 . رهاظلا ىلع ٌمكُحلاف
 : هللا الإ هللإ ال ىنعم ُنيِبُي ام مظعأ ْنِم هنأ : بابلل ِثیدحلا ٌةبسانم

 )١( دنسملا یف دمحأو (۲۳) مقرب ملسم هجرخأ )۳/ ٦۷٤(.
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 هس 14 |

 . هللا نود ْنِم ُدبعُي اَم ّلكب ُرفكلا هنأو

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 مانصألا َنِم هللا نود ْنِم ٌدِبعُي امب َرفكلا وه هللا الإ هللإ ال :ىنعم نأ - ١

 ۰ .اهريغو روبقلاو

 ال هللا نود ْنِم ُدبعُي امب رفكلا مدع عمٴهللا الإ هل هللإ الب ظّفلتلا درجم َّنأ 6
 كلذ ىلإ فضي مل ام .هب لَمَعو اهانعم َفَرَع ولو َلاملاو مدلا ُمّرحُي

 . هللا نود ْنِم دبعُي امي َرفكلا

 پ8۶ 5 توا فاظ ةعئارتك مرلاو نیعوتلاب لا نس نأ" تنال

 . كلذ فلاخي ام هنم َنيبتي

 لاتقلا لاح یف ولو مالسإلا يف لَخَد اذإ رفاكلا نع ٌففكلا بوجو - ٤

 ۰ فذ اا ج
 ٥ هنود ْنِم ُدَبْعُي امہ رفكي الو هللا الإ هللإ ال : ل وقي دق َناسنإلا نأ ۔ .

 ٦۔ ِتاینلا ىلعف ةرخآلا يف امأو ءرهاظلا ىلع ايندلا يف مكحلا نأ
 .دصاقملاو

 ١ - حب الإ همدو ملسملا لام ةمرح .

 َنِم اًهَدَعِب ام ةمجرتلا هذه حرشو) : ِفنصملا لوق ىنعمو
 الا ےہ ب ام هيف باوبألا ّنِم بابلا اذه دعب يتأي ام َّنأ (باؤبألا

 رغصألا تے ةريثك ِءایشأ نايبو (هللا الإ هللإ ال) ینعم ٌحضويو

 نومضم ْنِمهٌكرت بجي امم عدبلاو ولغلا َنِم َكِلذ ىلإ ُلّصوي امو ربكألاو
 “هللا الإ هنلإ ال
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 باي
 امھوحنو طيخلاو ةقلحلا سبل كرشلا نم

 هعفد وأ ءالبلا عفرل

 هلأ ندارأ نإ هللا نود نم َبوعنَت ام ئی فآ لق ## : ىلاعت هللا لوقو
 ج سوس ےس ٭*ےےہ 5

 لق یم ٹکر سم رك لک مضر نارا وأ ورک قولكم ع له رص
 . [۳۸ : رمزلا] 429 َن ملا ل ڪرتب واع کا یک رولك وم ہم کج ےک ےس ے سے س ےک

 وس رک ( ةقرشلا سا لا

 ھو 0
 ترس لکا ةقلحلا

 ضا ا ا او

 . هلوزن دعب ةتلازإ : ءالبلا عفر

 . هلوزن لبق هعنم : هعفدو

 . ينوربخأ : متيأرفأ

 .ٌرضلا عفدو ريخلا بلج ةنولأست :نوغعدت ام

 . ةهلالاو دادنألا نم هريغ : هللا نود نم
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 س١7

 . ةدش وأ والب وأ رقف وأ ضرمب :ٌرضب
 . كلذ ىلع ردقت ال يأ : بش ُتافشاك َنُم له

 . ٍءالب فشكو ريخو ةيفاعو ةحصب : يأ :ةمحرب
 داغ كوت ار ينيفاک هللا يأ : هللا يبسح

 لسی نأ يي ًادمحم هين هللا ُرمأی :ةيالل ئلامجإلا ىنعملا

 ىلع ٌردقت له هللا مَم اهنودبعي يتلا مهمانصأ ْنَع ِراکنإ لاؤس نيكرشملا
 تلطب كلذك ناك اذإف < كو ْنَع اَزجعب اوُقرتعي نأ بالف ؟ٌرضلاو عفنلا

 . هللا نود ْنِم اهتدابع

 ُسبلو .كرشلا ِنالطُب ىلع ًاليلد اهيف َّنأ :بابلل ةيآلا ةبسانم
 .هنم ُمنمی الو َرضلا ُفشكي ال ءَكِلذ ْنِم طيخلاو ةقلحلا

 : ةيالا نم ُدافتسُي ام

 انف الوب و نشا فوك رر اف اب رك ن 2 ا اظ ع
 . هدباعل

 ٌرضلا عفد وأ عفنلا بلجل اًمِریغو طیخلاو ةقلحلا سبل ْنِم ُريذحتلا 1

 . مانصألا َنِم داري ام سنج نِي رش هنأ

 . كرشلا لاطبإل نيكرشملا ة ةرظانم ةيعورشم ۲

 . هيلإ اهّلك رومألا ضيوفتو ُہَدحو هللا ىلع دامتعالا ُب وجو - ٤
 دب و ل
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 ے
 دال

 هدي يف الجر ىآر ةي هللا لوُسَر نأ : نْیَصَح نب َناَرْمع ْنَع
 : َلاَمَف . ةئهاولا نم :َلاَق «(؟هذه ام» : لاَقف رفص نم

 اَم َكْيلَع ىهَو تم ول كّنِإَف ؛ًانْهَو الإ كديزرت ال اَهَنِإَف اًهْعْرْنا»

 هب یاب تم ديا اور اسا تخلفا

 ءٔیعازخلا فلخ نب ديبع نب نيصح نب نارمع وه : نارمع

 . ةرصبلاب ه07 ةنس َتاَمَوَربيخ ماع ملسأ « ّئباحص نبا ٌنيباحص

 . راكنإ ماهفتسا ؟هذهام

 . ديلا ٌبيصي ضرملا نم عون : ةنهاولا

 . ةوقب بذجلا وه عزنلاو اهَحْرطا : اًهْعَرنا
 اع اهو

 .ةداعسلاو ٌرفظلاو ٌروفلا وه حالفلا : تحلفأ ام

 هللا يضر نيصح نب نارمع انل ركذي : ثيدحلل خیلامجالا ینعملا

 سانلا صيلختو كرشلا ةبراحم يف الل ہللا لوسر فقاوم نم ًافقوم امهنع

 ء رفصلا نم 4 ةعونصم ةقلح ًاسيال اجر ضر هنأ : فق وملا كلذ ءهنم

 َنِم ةَّمِصعتل اهَسيل هنأ لجرلا باجأف ؟اًهسبل ىلع هل لماحلا ٍنَع ےل

 802-8 ہٛضت لب هعفنت ال ا ہَربخأو ءاھجرطب ةردايملاب فاتح ٠۳

 )١( مقرب دراوملا يف امك نابح نباو (555/5) دنسملا ىف دمحأ هجرخأ )۱٢١١١ء
 مقرب هجام نباو ء۳٥۳(۱( ۱( كردتسملا ىف مكاحلاو ) »2)7١757/5هححصو
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 ىلإ هيلع ثرمتسا ول كلذ نم مظعأو ءهلجأ نم ثسبل يذلا َءادلا ڈیزت
 هلل ولا

 و یا یل سر : بابلل ِثیدحلا ةبسانم

 . حالفلل يفانملا كرشلا نم كلذ نأ ؛ ءالبلا

 : ثيدحلا م ٌدافتسُي ام

 . كرشلا نم ضارمألا َنِم اهب ماصتعالل اهريغو ةقلحلا سبل َّنأ - ١
 . مارحلاب يوادتلا نع ٔيھنلا -

 . لهاجلا ٌميلعتو ركنملا ٌراكنإ 7

 . ةرخالاو ایندلا یف رشلاّٴررض - ٤

 .ٍدصاقملا ٌرابتعاو يتفملا لاصفتسا - ٥

 . رئابکلا ثبكأ رغصألا ًكرشلا ذأ - ٦
 ا0 هيف دعياذل رل ذأ تال
 ريفنتلا لجأل ؛ كرشلا نم ًائيش لعف 7 ىلع راکنإلا يف ظيلغتلا ۸
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 ”هللا مَا الف ةَميِمَت ق ںی ًاعوفرم ِرماع نب ةبقع ْنَع هلو

 َقلَعَت ْنَم» : ةیاور ىفو ' 0٠ه هلا َعكَو ال ةَمدَو َقلَعت نمو ل
 تم ےس

 ۱ و وس ڈا دف ةف دقف ةميمت

 لاکو .”روهشم ٌيباحص ٌئينهجلا رماع نب ةبقع وه : رماع نب ةبقع

 نم ًابیرق تامو «نينس ثالث ةيواعمل َرصم ةرامإ َيِلَو ًالضاف ًاهيقف

 لا

 .دمحأ ٌمامإلا یورو يأ : هلو

 لاو اهب ًادقتعم ِہِریغ ىلع وأ هيلع اهقّلع يأ "ةت لعن

 .َنیعلا اهب نونگی مھدالوأ ىلع اهُقلعت برعلا تناك ٌثازرخ

 يل يح - 0 هللا متأ الف

 هپ نوقتي فدصلا هبشي رحبلا ¿ رف جرخی ءيش ةعدولا : ةعدو

 . َنيعلا

 ہنعُلا فم آل وأ . نوكسو ةعد يف ُهَلَعَج ال يأ :هل هلا عدو الف
 نان ار

 . رخآ ِثیدح ْنِم دمحأ مامإلا یورو يا : ةياور يفو

 لمعتسا نم ىلع وعدي ةي ّيبنلا نأ رس رد
 امك «ةرومأ هل متي الو ہَدصقٴہللا نسكعي نأب ررضلا عفد اهيف دقتعي مئامتلا

 )١( دنسملا يف دمحأ هجرخأ )١05/54( مقرب دراوملا يف امك نابح نباو )١517(,

 كردتسملا يف مكاحلاو )517/5(.

  6ہدنسم يف دمحأ اهجرخأ )۱٥١/٤١١( مكاحلاو )٦٦٤/٤(.
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 هللا هكرتي ال نأ ٍقباسلا ِدصقلا سفنل عدولا لمعتسا نم ىلع وعدي ا هنأ
 هنم ٌدصقي ُءاعدلا اذهو  ذؤم َّلك هيلع ُكرحی لب ءِنانثمطاو ةحار يف
 لمعلا اذه ّنأ يناثلا ِثيدحلا يف ي ربخب هنأ امك - لعفلا َنِم ُريذحتلا
 . هللاب لرش 7

 مئامتلا يتيلعت ميرحت ىلع ًۃلالد امهيف َّنأ : بابلل نيثيدحلا ةبسانم
 ريغ ىلع دامتعالا ّنِم اهل ٍقّلعملا بلقب م وقی امل ؛اک رش ہرابتعاو عدولاو

 . هللا
 رم

 ات سس سوپ

 .ويصق يفيق لا امام لا ريغ ىلع ةمتعا نم 5

eهدوصقم هيلع توفي امب عّدولاو مئ ءامتلا قلع نم ىلع ٌءاعدلا  

 . هدارم هيلع ٌنسكعيو
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 . لبدعتلاو حرجلا باتك ٌبحاص- متاح يبأ یا یورو يأ : : متاح يبأ نبالو

 ( ٌليلج ٌىباحص راصنألا ُفیلح خیسبعلا ٍناميلا ٌنبا وه : ةفيذح نع

 . هنع هللا يضر ه5 ةنس تام «نيلوألا َنيقباسلا َنم

 . همعزب هبيصت الف یگُحلا نم ةياقولل يأ : ىّمَحلا نم

 . یر ام راكنإ ىلع اهب ًالدتسم َةيآلا ًاَرَق يأ : ًالَنَو

 اج ياللا رح تے : ًالامجإ رثألا ىنعم
 تھما ة6 ددر اليخ وطعم سار

 رارقإلا َنيب نوعمجي نيكرشملا َّنأ اهيف هللا َربخأ يتلا ةیالاب لدتساو

 .ةدابعلا يف كرشلاو ةيبوبرلا ِدیحوتب
 - ضرملا عفدل  طيخلا ّسسبل َرابتعا هيف َّنأ :بابلل رثآلا ةبسانم

 ةراكنإ بجی ًاكرش
 : رثألا نم ٌدافتسُي ام

 كرها يورام رل طقل سا اکا ١-

 . هتلازإ ىلع ٌردقي نمل رکنملا ةلازإ بوجو - ۲
 هل هلومشل رغصألا كرشلا ىلع ربکألا كرشلا يف َلَّرنامب ِلالدتسالا ةحص 5

 مُهنأل ؛نوکرشم مُهاذه عمو ةيبوبرلا ِدیحوتب نوُرقي نيكرشملا َّنأ - ٤
 . ةدابعلا يف اوصلخي مل
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۷= 

 باب
 مئامتلاو ٰیقْرلا يف َءاج ام

 ا هل نخاف یر يراصنأل رعت بأ ن يسا ي
 21 اا وشم لزا وراق ضْعَب يف ةا هللا ِلوُسَر حم

e Pree 

 يتلا ءايشألا ركذ يف رارمتسا هنأ أ :ِدیحوتلا باتكل بابلا ةبسانم

 . ةيكرشلا مئامتلاو ئقرلا َّنِم ٍديحوتلا ةديقعب لخت
 . اهنم ٌروُجي أل اع يها ّنم : يأ : مئامتلاو ٰیقرلا يف ءاج ام
 . نيحيحصلا يف يأ : حيحصلا يف

 دعب تامو «قدنخلا ةوزغ دهش ٌنيباحص وه :ريشب يبأ نع
 ۰ . نيتسلا

 . هريغو ريعبلا ةبقر يف ُنّلعي ام :ڈدالق

 . سوقلا راتوأ ٌدحاو :ٌرتو

 وأ رتو نم اًهنوكب ٌةديقم ٌةدالقلا ْلَم يوارلا َّنِم كلش :ةدالق وأ

 . هريغو رتولا نم ةقلطم
 هرافسأ ضعب يف َتَحَب ةي ّيبنلا نأ : ثيدحلل ئلامجإلا ىنعملا

 )١( مقرب يراخبلا هجرخأ )7٠١5( مقرب ملسمو )۲۱۱٢( مقرب دواد وبأو )۲٥٥٢(.
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۷۸۶ 
 عفد اهب ُداَرُي يتلا لبإلا باقر يف يتلا ٍدئالقلا ةلازإب سانلا يف يداني نم
 .هُتلازإ ُبجت يذلا كرشلا َنِم كلذ َّنأل ,ٍتافآلا عفدو نيعلا

 لبإلا ديلقت َّنأ ىلع لدي هتِإ ُثيح ْنِم :بابلل ثيدحلا ةبسانم
 قيلعت ْنِم هنأل ؛ ٌكرشو ٌمارح ٍتافآلا عفدل اهانعم يف امو راتوألا اهوحنو
 . ةمرحملا مئامتلا

 : ثيدحلا نم ٌدافتسي ام

 . ميرحتلا يف مئامتلا مكح يف- ِتافآلا عفدل-راتوألا َقيلعت نأ - ١
 كسلا لک

 . مهتديقع نوصي ام سانلا غيلبت - ۳
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 مر ةكلا

 هللا لوسر تحمس : لاق _ دم نصر ترنم قد

 وبأو ٌدمحأ هاور (ٌكلْرِش ةلوتلاو مِئامَتلاو یّقژلا َّنِإ» : ُلوُقَي ال
 واد

 . هللا همحر فنصملا مالك يف ِثیدحلا ِتادرفم حرش يتأيس

 هذه لامعتسا ّنأ ربخي لإ لوسرلا َّنأ : ثيدحلل یلامجإلا ىنعملا
 لاب كرش هللا ريغ ٍدنع ْنِم حلاصملا بلجو ٌراضملا عفد ٍدصقل ِءایشألا

 هانعم ٌربخلا اذهو ةناحبس هللا الإ ريخلا َبلجو رضا عفد كلمي ال هال

 . لعفلا اذه ْنَع ٔیھنلا

 ءانشألا ہلع لاس ذأ نابي ف را يال تلا ات

 . ديحوتلاب لي كرش ةروكذملا
 : ثيدحلا نم ٌدافتسي ام

 َنِم ٌريثك هاطاعتي َناك ْنِإو اهب ٌلخي اًمع ةديقعلا ةنايص ىلع ثحلا ۔١
 نالا

 ف ورک اا ا اه ناار ٦

 . ءانثتسا ريغ ْنِم لرش ةروكذملا ثالثلا هذه َّنأ - ٠

 )١( مقرب هجام نباو (۳۸۸۳) مقرب دواد وبأو ء(۳۸۱/۱) دمحأ هجرخأ )507٠0(,

 كردتسملا يف مكاحلاو )٤/٦١۸( ىبهذلا هقفاوو هححصو .
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 ناك اذِإ نکل . ِنْيَعْلا َنِم دالؤألا ىلَع قلعي ٌءيَش :مِئ : ُدَئاَمّتلا

 مشن ل هغو بلخلا نصب هيف صحف نازل ن أعلا
 .هنع هللا يضر وعلم يا وو دنع يِنملا َنِمهلَعْجَيو ء هيف

 اَم ليلدلا ُهْنِم ّصصَحَو .ٌمِئاَرَعْلا ىَّمَسُت يِتَلا ىه : '">ىقلاو

 لا نم كولا لوسر هيف صخر دقف .كزشلا َنِم الخ
١ 

 ها ببحي د هنأ توُمعزی هنوعنصي ٌءيش : ةلوُثلاو .'''ةَمُحلاو

 ِهِتَأرْما ىلإ َلَجَولاَو اھجْوَز ىلإ

 . نايبصلا قانعأب يأ : دالوألا ىلع قلعي

 . نيعلاب ةب اصولا عفدل يأ ؛ نيعلا نم

 یرت ىلع اوقت ا نوب تا یه ل ف مس مئازعلا

 هوحنو نحص یف ُبتکت وأ .ٌضيرملا ٌءاقسُيو ِءام ا تاهاعلا

 00 . ضيرملا هاقسُيو هوحنو ءامب ةباتكلا ىحمتو

 . همومع نم جرخأ يأ : هنم ٌصخو
 يف َقَبَس اَمَک «ِةَمُح وأ نيع ْنِم الإ ةيقر ال» : اي هَل وق وهو : ٌليلدلا

 ۰ .(دیحوتلا قدح نم) : باب
 هللا ہار تناك نا فا تناسل یا ةكرشلا مالا

 . يي يبنلا نع وثأملاو هتايآو هتافصو

 .«باسح ريغب ةنجلا لخد ديحوتلا ققح نم» باب يف اهانعم نايب قبس )١(

 .«باسح ريغب ةنجلا لخد ديحوتلا ققح نم» باب يف اهانعم نايب قبس )٢(
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 ايشآلا هذه مكح يف هللا همحر ُفنصملا ُهَركذ ام ٌلصاحو

 : يلي ام ةروكذملا
 وجہ يصر رم حج ےس ىبإ حج ير ا

 . لرش هيف َناَك ام عونمملاو «كرشلا َنِم الح ام ٌعورشملاف
 : نيمسق ىلإ مسقنت ةنت مئامتلا نأ ے٦

 مد ءكارش ىلع لمتشي ناک ام وهو جا وم وج
 ! :َليقو ءٌرئاج ہلا :َليق .نآرقلا َنِم ناك ام وهو هيف ٌفلتخم
 . ِنآرقلل ةنايصو ةعيرذلل اًدس ٌعونمم هنأ حيحصلاو ءٌعونمم

 . رحسلا َنِمٌعون اھنأل ءِفالخ ريغ ْنِم ةعونمم ةلوتلا ۔٣
 دم ذم من

5 
۴ 
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۸٣ 

 ها كو اج َقَلَعَت م ًاعوفرم مْیَكکُع نب هللا ِدبع ْنَعَو

 هاو دا ةاوو

 ّيبنلا َنمز كرد ّيفوكلا ٌينھجلا ٍدبعم اَب ٰینکٔیو : مٔیَك نب هللا بع

 . هنم عِمَس هنأ ٌفرعُي الو لك

 . لي ّيبنلا ىلإ يأ :ًاعوفرم
 وأ ةعفني هنأ ٌدقتعي ءيش ىلإ هللا نع ُهبلق ثفتلا يأ :ًاتیش قّلعت ْنَم

 هنود ْنِم هقلعت يذلا ءيشلا كلذ ىلإ هللا هلكو يأ :هيلإ لك

 ذو

 ةدئافلا ميظع ظفللا ڑیجو ثيدح اذه : ِثیدحلل ٌئلامجإلا ىنعملا

 ءيش ىلإ ًاعيمج امهب وأ ِهلعف وأ هبلقب تفتلا نم َّنأ ةي ىبنلا هيف ژبخی

 نمف « فات ىذلاو ءيشلا كلذ ىلإ هللا ةلكو ٌرضلا عفد وأ عفنلا هنم وجري

 َكِلَذ ىلإ هللا هلكو هريغب َقّلعت ْنَمَو ءريسع لک هل رسيو هافك هللاب قّلعت

 :ةلدحوريفلا

 ريغ ىلع قّلعتلا نم َريحتلاو يهنلا هيف نأ : بابلل ثيدحلا ةبسانم '

 .ٌراضملا عفدو عفانملا ٍبلج يفرشا

 : ِثيدحلا َنِمدافتسُي ام
 . هللا ريغب ٍقّلعتلا نَع يها ١-

 )١( دنسملا يف دمحأ هجرخأ )٤/۲۱۱( مقرب يذمرتلاو )۲۰۷۳(.



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 ت ج

 . رومألا عيمج يف هللاب ٍقّلعتلا ب وجو 2

 . هتبقاع ءوسو كرشلا ةرضم نايب - ۳

 ٤ - لمعلا سنج ْنِم َءازجلا َّنأ .
 . اًرش وأ ًاريخ لماعلا ىلإ عجرت لمعلا ةجيتن نأ _ه



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
I 

 ںیم ےس ےس ےس ھا

 - هنع هللا يضر - عفْيور نع دمحأ مامإلا یورو
 ۴ يل تک ا رو 5 اس و

 كب لوطتس ٤اَیَحلا لَعل فيوز اَي١ رشا

 - ل يب تتشارك کیپ

 : ١٢۸ ١
 (ہنمم ع یر

 ےس

 5 اج

 6:ا ں

5 5 
CR 

 ۰ )یی

 ب

 نم ثراحلا نب يدع نب نكسلا نب ِتباث نب عفيور :وه :ٌعْمْيَوُر
 ةنس ةيقيرفإ حتتفاف َسلبارطو ةقرب يِلَو يراصنألا راجنلا نب ِكلام ينب

 . ه0 57 ةنس ةقربب يفوتو ۷

 ار ا را سس رو بلا
 تالا معو ىلع ا دو َدّقعتيل ؛رعشلا ةجلاعم هانعم :لیقو .ًارّبكت

 ۔اھٹک يأ ةالصلا يف اھدقع ٌدارملا : ليقو ٠ معنتلاو
 َنِم ةياقولا لجأ ْنِم هتباد يقنع وأ هقنع يف ةدالق هلعج : ًارتو َدَّلقت

 . نيعلا

 . جرخملا ٍنَع_ةرذعلا وهو وجنلا لازأ يأ : ٰیجنتسا

 هتلاح ْنَع َعَجر هنأل ًاعيجر يمس . ثورلا : عيجرلا : ةباد عیجرب

 .ًافلع ناك ْنَأ دعب ىلوألا

 . كلذ لعف نم ّقح يف ڈیدش ٌديعو اذه : هنم يرب
 لوطيس ّيباحصلا اذه نأ لپ يخي : ثيدحلل ٌئلامجإلا ىنعملا

 اًمُریفوت وه يذلا ٰیحللا يف ةي هيده نوفلاخی ًاسانأ ردي ىح ُهرمع

 )١) لَا هجرخأ )٤/ (°۹ ۱۱۸مقرب دواد وبأو )(.



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 عا[

 ٍفرتلا لهأب و أ مجاعألاب هيف نوهّبشتي وجو ىلع اهب ِثبعلا ىلإ اھکارکإو

 ةيكرشلا لئاسولا ٍلامعتساب يح وتلا ةديقعب راع وأ .ةعويملاو

 فأ والا اب واس مُهباود اھتوُمبلی وأ دئالقلا ا

 تم 'باودلا ورب رامجتسالا ن نم مهّيبن هلع یھن ام نوكتري

 دم ايف عشب انا این اکا كي ذا: هبحاص اپ ٔیبنلا ىصوأف

 . كلذ

 عقال راتوألا ديلقت نع يهنلا هيف ن : بابلل ثيدحلا ةبسانم

 “لا الإ كلذ ىلع دقي ل لال هرمي وحس

 یس رح «ةوبنلا مالعأ نِمٌملَع - ١
 ةكرت وأ هّلعف بجي امم هنع اوُهنو هب اوُرِمُأ امب سانلا رابخإ ب وجو 9

 وأ ّصصق وأ ٍقلحب اهب ِثبعلا ميرحتو اًهِئافعإو ةيحللا ماركإ ةيعورشم - ؟

 . كرش هنأو ءِروذحملا عفدل ةدالقلا ذاختا ميرحت 2

e _ مظعلاو ثورلاب ٥ . 

 . رئابکلا َّنِم ةروكذملا مئارجلا هذه نأ ےس

 U0 2 رب ډي | د



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 م1

ك ٍناَسنإ نم َةَمِيَِت مطَق نم : لاق ريبج نب ٍديعس ْنَعَو
 لا

 ہئامّتلا َنوُهَرْكَي اوناک : ميهاربإ ْنَعُهَلو .عيكو هاور . ِةَبَقَر ِلْذِعَک

 . ِنآَرَقلا ِرْيْغَو ِنآْرَعلا َنِم اهلك

 ةنس تام َفیناصت ُبحاص ماما ٌةقث حارجلا نب عيكو :وه :ٌعيكو

 .ه ۱۷

 ةنس تام ِءاھقفلا رابک ْنِم ةقث ٔیعخنلا ٌميهاربإ ٌمامإلا وه : ميهاربإ

 .ه7

 . ةبقر َقتعأ ْنَم باوث لثم هل ناك يأ : ةبقر ِلدعک

 .ًاضيأ عيكو ٰیورو يأ : هلو
 . نيعباتلا تاداس ْنِم مهو دوعسم نب هللا دبع باحصأ يأ :اوناکو

 ىلع ُهّقّلَعُي ام ٍناسنإ نع لازا ْنَم نأ رابخإلا : ًالامجإ نيرثألا ینعم

 َّنأل ؛ٌقرلا َنِم ةبقر ّقتعأ ْنَم باوث َّلثم باوثلا َنِم ُهَلَف ٍتافآلا عفدل هسفن
 َلازأ هنع اهعّطق اًدإف ناطيشلل ًادبعتسم مئامتلا ٍقيلعتب راص َناسنالا اذه

 نيعباتلا تاداس ضعب ْنَع ٌنعخنلا ميهاربإ يكحيو .ناطيشلا قر هنع

 طقف نارق اهيف ًابوتکم تناك ولو مئامتلا ٍقيلعت ْنِم عنملا نوُمّمعي مهن

 . ةعيرذلل اًدس

 قيلعت ْنِم عنملا ةياكح امهيف ّنِإف :ةرهاظ بابلل نيرثآلا ةبسانم

 . نيعباتلا ِتاداس نم ءالجألا ءالؤه ْنَع اقلطم مئامتلا

 : نيرثألا َنِم ٌدافتسُي ام



 E oa ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 ّنِم سانلا صيلختو ركنملا ِةلازإ ْنِم َكِلذ َّنأل ؛مِئامتلا عطق لضف - ١
 كرا

 َنِم ةعامج دنع نآرقلا نم تناكولو ًاقلطم مئامتلا ِتیلعت ميرحت - ۲
 . نيعباتلا

 . ِتافارخلا نَع ةديقعلا ةنايص ىلع ِفلسلا صرح 7



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 باب
 اًمهوحنو رجح ؤا ةرجشب كّربت ْنَم

5 

 دقني ضاق 7 ا
 أ گا باو مآ اموی ہم اسا

e یک 1 7 8 ےہ 

 ِتایکرشلا ركذ يف ٌرارمتسا هنأ :ديحوتلا باتكل بابلا ڈبسانم

 ۱ و :دیحوتلل ةیفانملا

 . اًمداقتعاو اهؤاجرو ةكربلا ُبلط : كربلا : كبت

 رثأ وأ ٍدهشم وأ ربق وأ ةراغم وأ ةعقب ْنِم م اَمُهَهَبْشَأ ام : امهوحنو

 . ترض وأ تعفن لَه مانصألا هذه نع ينوُربا : مارتا

 ىلوألا ةءارقلا یلعف اهديدشتب َءىرُفو ءاتلا بفيفختب َءىرُق : تآللا

 ةءارقلا ىلعو فئاطلاب تيب اهيلع ةشوقنم ءاضيب ةرخص مسا : يه

 َتامف '''جاحلل قيوسلا ُثِلَي ناک لجرل . تل ْنِم لعاف مسا يه : ةيناثلا

 . هربق ىلع اوفکعف

 ةكم َنيِب ٌراتسأ اهل َلِعجو اھَلٴوَح َينُي دق رمس ةرجش :یٌرُعلا

1 



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 سس[

 . فئاطلاو

 . ةنیدملاو ةكم نيب للشملاب ٌمنص : ةانم

 . رادقملا ةعيضولا ةرخأتملا يأ .رخأتلاب اهل مذ :ىرخألا ةثلاثلا

 . ركذلا وهو نوّبحت ام مكل نولعجت : رک ذلا مَكلأ

 . هللا ثانب ةكئالملا : نولوقت ثیح ٌثانإلا هل ٌنولعجت : ىثنألا هلو

 . لطابوٌروج : ئزيض

 . ةيمست درجم : ءامسأ

 شا ءاقلت نم ةاهوكتكس

 . اهتيهولأ ىلع ٍناهربو ٍةجح نم يأ :ناطلس نم
 .دنتسم مهل سیل : يأ نوعبتي ام : نوعبتي نإ

 . مهئابآب مهنظ َنسح يأ : َنظلا الإ

 . ةسائرلا يف مهسُفنأ ظوظح : ُسسفنألا ىوهت امو
 . رينملا قحلاو 8-2 ةجحلاب لسرلا لاسر: ىقهلا

 مهتدابع يف نيكرشملا ىلاعت جاحي :ِتايآلل ٌيلامجإلا ىنعملا

 يف مِهِرْوَج ىلع مهُبْويو مهتدجأ اذام ةئ تیس ریس رن

 مهبلاطي مت د . ہل 82 ثانإلا نع مُهَسْفنَأ اوھڑت ثيح ةمسقلا

 ال سوفنلا ةبغرو ٌنظلا نأ ُنييو مانصألا هذه ٍةدابع ةحص ىلع ِناهربلا

 هب ثءاج ام َكِلَذ يف ٌةجحلا امّنِإو . بلطملا اذه ىلع ةجح نانوكي

 هللا ةدابع بوجو ىلع ةعطاقلا ججحلاو ةحضاولا نيهاربلا نم ٌلسرلا
 . مانصألا ةّدابع رتو هدحو

 راجحألاو راجشألاب كربتلا ميرحت اهيف نأ : تالل تايآلا ةبسانم

 نود ا ناگ اأ ةروكذملا مانصألا هذه 2 َّنِإف ءًاكرش ةرابتعاو



 = ديحوتلا باتک حرش يف صخلملا
 . ِتاللاب كربتلاك روبقلاب كربتلاف . اًهئاعدو اهميظعتب اهنم ةكربلا لوصح

 . ۃانمو ٰیٌزعلاب كربتلاك راجحألاو راجشألابو

 : تايآلا نم ٌدافتسُي ام

 . كرش راجحألاو راجشألاب َكربتلا َّنأ ١-

 . ٍديحوتلا ِریرقتو كرشلا ٍلاطبإل نيكرشملا ةلداجم ةیعورشم - ١
 ئوهو ٌّنظلا درجم ال هللا َلزنأ امم ليلدب الإ ثبثي ال مکحلا َّنأ -

 . سفنلا
 . بتكلا َنِم لزنأو لسرلا ّنِم ّلسرأ امب ةجحلا َماقأ دق هللا َّنأ - ٤

 ہل ال و



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
۹= 

 ىلإ ءال هللا ل وُسَر عم انْجَرَح : لاق يللا ٍدقاو يبأ ْنَع
 اَت رذس َنيِكِرْشمْلِلو ركب هَ ءاَقَدُح ْنْحَنَو نح

 اقف ةرذسب انْرَرَمَف . ل یو يد
 لاَقَف . طاونأ تلاد وو انج او 0 ل ٌلَعَجا تر

 امك هديب يِسْفَت يذّلاَو ملف - ملا اهّنِإ ربك هللا» : لو هلل
 َلاَق ہلا حل امك اھل انا ال لعجا# :ٰیسوُمل هي 7

 و ےس ےس

 ٩)“ ہگلبق ناك نم نس ربك رمل ۸ :فارعألا] € 3 ںولھجت موق مكَّنِإ

 .هحځصو یذمرتلا هاور

 ةنس تام روهشم ٌئباحص فوع نب ثراحلا وه : ٌثثبللا دقاو وبأ

 ۱ ظ ۱ .ةنس ۸۵ هلو ھ۸

 هيف لتاق تیوصاص ابر هيب اانا نيكولا : نین

 ظ . ّنزاوه ةليبق كي ہللا لوسر

 . ٍرفكلاب انذهع ٌبيرق : رفكب ٍدهع ٌءاثدح
 ا ۃیو اھت ُمُظعیو اًهَدنع نومیقُی : َنوُمِكْعی
 . ةكربلل اهيلع اهتوُقلعي : مُهتَحلسأ اهب نوطوُكي
 كلذب ْٹیّمُس ءطونملا هب يمس ٌردصم وهو : طون عمج : طاونأ

 . كربتلا لجأل حالسلا َنِ اهب طانُي ام ةرثكل

 ثيدح :يذمرتلا لاقو )۲۱۸/٥( دنسملا يف دمحأو (۲۱۸۱) مقرب يذمرتلا هجرخأ )١(



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا
a 

 .اھٹٹِم مهل ٌلعجي نأ هولأس : طاونأ تاذ انل لعجا
 يس ا بکا هللا

 هلبق نَم كلَس اَمَك مٹکلس يأ ُقْدّطلا : نيّسلا ٌمضب :ننشلا

 .ةمومذملا قرطلا

 ةالصلا ُمُهيلع ليلخلا ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي وه : ٌليئارسإ
 . مالسلاو

 چ ےہ رہ رب

 ینعمب ِنيّسلا ُحْنَق د وجيو ْمُهُقُرَط نيسلا عضب : مکلبق ناك ْنَم ننس

 . موقيرط
 ٌبجع اهيف ٍةعقاو ْنَع ٍدقاو وبأ ٌربخي : ِثيدحلل ٌيلامجإلا ىنعملا

 يف مُهلوخد ناكو نزاوه ةليبق ةي هللا لوسر م عم اوزغ مهنأ يهو ةظعومو

 َنِم نوكرشملا عنصي ام اوأر املف . كرشلا رم مهيلع َيِفَحف ابيرق مالسإلا

 ٌرّبكف . اًهلثم ةرجش مهل َلعجي نأ ةي لوسرلا َنِم اوُبلط ةرجشلاب كربتلا

 هده ذأ فار اس هذه نم كفو هذ انطعو اا ےک

 ال لعجا» : َمانصألا َدبعي ْنَم اوأر امل هَل ىسوم موق ًةلاقم ُهُبْشُت ةلاقملا

 هذه َّنأ كي ربخأ مث . مهتقيرط ىلع نايرج اذه َّنأو «ةهلآ مهل امك ًاهلإ

 مُهلاعفأ ٌلعفتو ْمُهَجِهانم كلستو ىراصنلاو دوهيلا قيرط ٌعبتتس ّدمألا

 . لعفلا اذه نم ٌريذحتلاو ٌمذلا هانعم ٌربخ وهو

 راجشألاب َكربتلا َّنأ ىلع ٌاليلد هيف َّنَأ : بابلل ثيدحلا ٌةبسانم
 ۱ ۱ . هللا عم هيلأتو رش اهريغو

 : ثيدحلا نم ٌدافتسي ام

 . اهريغو راجحألا اًهلثمو كرش راجشألاب َكربتلا لأ ١
 ْنِم ٌةيقب هبلق يف دوي نأ نمؤي ال ةَداتعا يذلا لطابلا َنِم ّلقتنملا ّنأ ١



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 ٣|

 .ةداعلا كلت

 اهب كربتلاو اَمدنع فوكعلاو اًهُميظعت وه مانصألا ةدابع َببس َّنأ ۳

 غ ا وهو لا ىلإ ا غش سجس دق دا لا نأ 5
 يف َلاقُي نأ يغبني ال ام عمس اذإ َربكيو َحبسي ْنأ ملسملل يغبني هنأ - ©

 . بجعتلا دنعو نيدلا

 :َعَقَو دقو ةمألا هذه يف كرشلا عوقو ْنَعْرابخإلا 1

 ربخأ اَمَک ٍةمألا هذه يف ٌكرشلا عقو ٌثيح ال هتوبن مالعأ نم ملع -۷

 0000 هك
 لد ام الإ ءىراصنلاو دوهيلاو ةيلهاجلا لهأب ِهّبشتلا نع ٌيهنلا -4

 اتنا ىلع ت00
 لعج لل َيبنلا َّنأل ءءامسألاب ال يناعملاب ا نأ -

 َتاذ اًهوُعَس مهنوك ىلإ ثفتلي ملو َليئارسإ ينب ةبلطک مُهتبلط
 . طاونأ

 رس



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 [ة

 باب
 هللا ریغل حبذلا ىف َءاج ام

 هلل ق او ىايحو یششو ِقاَلاَص یل لق 9 : ىَلاَعَت هللا لوقو
 از 210 م ر ےس EON ےس يا يا _ ے

 :ماعنألا] € نیلا لَا اکو ترم كليو مل كرس ال اگ نیِلَعَلا تر
 ٦۲ء ..

 كرشلا عاونأ نم غونل آنايب هيف نأ : ديحوتلا باتكل بابلا ةبسانم

 . همكح ِنایب يفو ِدیعولا نم يأ : هلا ريغل جیذلا يف ءاجام

 ج د: یکن

 . يتاّيَح يف هيتآ ام : يايحم

 یاس یس را ا یاس

 ! ةدابعلا يف صالخإلاب 5 ىنرمأ یآ يأ :ٌثرمأ كلذبو

 . ةمألا هذه ْنِم ٌلثتمي نم لوأ ي أ : نیملسملا لوأ

 نيذلا نيكرشملل لوقي نأ همن هللا رمأي : ةیالل ٌيلامجإلا ىنعملا

 ايحأ امو يجبذو يتالص لل صلح ين : هريغل نوحبذيو هللا ريغ َنودبعي

 ل ہتحو هل كي لك فرصا :حئاصل لمسلاو اسلا يلع ثوم ا

 ۔وپ كرشلا نم هيلع منَ ام َسْكَع ادحأ هب كرشأ

 . كرش هللا ريغل حبذلا َّنأ ىلع دت اها : بابلل ةيآلا ةبسانم



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
- 

 یلص نم َّنأ اَمَكَف «ةالصلاب هَلََق هّنأل ربكأ كرش هللا ريغل َحبذلا نأ - ١
 . كرش ذقف هريغل َحَبَذ ْنَم كلذكف كرشأ ْدّمف هللا ِریغل

 . ِتادابعلا مظعأ ْنِم حبذلاو ةالصلا نأ - ؟
 . تادابعلا عيمج يف هلل صالخإلا بوجو ے۳

 كلذ # : هلوقل  عراشلا رمأ ىلع ٌةفقوتم يأ  ٌةيفيقوت ِتادابعلا نأ - ٤
 . ترم



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 اگلا _

 ۔[٢ : رثوکلا] * 2 ر آو كيرل لصف $ : هلوقو

 . هريغل آل يأ : كرل لصف
 . حبذا يأ : رحناو

 هتالص يف هل صلخی نأ لك هّيبن ثلا ڑمای :ةيآللل ئلامجإلا ىنعملا
 . ناثوألل نوُرحنيو هللا ريغ َنوٌدبعي نيذلا نيكرشملل افلاخم هتحيبذو

 او نلت اه ما ب داع حبذلا َّنأ : بابلل ةيآلا ٌةبسانم

 .ٌربكأ ٌكرش هريغل
 : ةيآلا نم دافتسي ام

 هللا ريغل ةدابعلا فرصو «ةدابع هئأل ؛ُربكأ كرش هللا ريغل حبذلا َّنأ ١

 .ةبكأ رش

 . تادابعلا مظعأ نم حبذلاو ةالصلا نأ -۲

aا ؛معنلا ركش رهاظم مظعأ ْنِم هلل حبذلاو ةالصلا َّنأ  

 َنِم هاطعأ ام ركشب مايقلل ٌببس كلذ َلعف َّنأل ؛ ببسلا ىلع ةلادلا

 ۱ . رثوکلا



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 سس[

 َلوُسَر يِنْئَدَح : لاق هنع هللا يضر بلاط يبأ نْب يلع نع

 نم هللا َنَعلو سرع نم هللا نعل" : تاملك عراب او هللا

 رام رْیَغ حنَم هللا لَو ءاثدخُم ىَوآ رم هللا علو ِهّيَدلاَو عل

 .ملسم هاور ''"«ضزألا

 تسلا َنيقولخملا نمو «ٌُداعبإلاو ُدرطلا :هللا نم ةنعللا :هللا َنعل
 . ءاعدلاو

 . كلذ

 وأ اَمُهَنَعل َرشاب ءاوس ءاولع ْنِإو هّمأو هوبأ امهب دارملا : هْیَدلاو نعل

 . لثملاب هيلع ًدريف صخش يدلاو َنَعلي نأب هيف َبّبست
 . ئمحو ٌض يأ : ىوآ

 يف عدتبملا رمأالا وه اهحتفبو «ىناجلا ِلادلا رسكب : اثدحم

 .هباضرلا هؤاويإو ءنيدلا

 كم یہ قات يتلا هي ميسارملا يه ضرألا ٌرانم : ضرألا ٌرانم ريغ

 . اًَهريخأت وأ اهميدقتب نوي اًمُريیغتو ءكِراج كلمو

 ةبخيف «مِئارج عبرأ نم هنأ ردح : ِثیدحلل ٌيلامجإلا ىنعملا

 : اهنم ةدحاو بكترا ِنّم هتمحر ْنِم درطی یلاعت هللا هللا نَا

 ريغ ىلإ ةدابعلل فرص هنأ ثلا ريغ ىلإ حبذلاب بُرقتلا :ىلوألا

 )١( مقرب ملسم هجرخأ )۱۹۷۸(.



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
IE 

 ناب كلذ يف َبّبست وأ اَمُهّبس وأ ةنعللاب ِهْیَدِلاو ىلع اَعَد نم : ةيناثلا

 لملاب صخشلا كلذ بلع ريف يصخش يوبأ ٌقح يف كلذ هنمردص

 َماَقُي نأ نم ُهَعَنَمَف ٌيعرشلا ّدحلل اًقحتسم ًایناج ْىَمَح : ةثلاثلا

 ااو نیدل يف عدی یر ڈحل يلع

 .املظ هريغ ضرأ ْنِ ءيت اطا كلذ ات ءاقياكم نع اأو

 کب سس و

 : ثيدحلا نم ٌدافتسُي ام
 . رئابكلا ةمدقُم يف ڈلرشو ٍميرحتلا ٌديدش ٌمرحم للا ريغل حبذلا نأ ١-
Eةَدحو هلل اهفّرِص ُبجی ةدابع حبذلا َّنأ  . 

 .ًاببست وأ ةرشابم اَمھّبسو نيدلاولا نعل ميرحت ےک

 ہی تمام ےس یس یس یس ےس ٹر

 ينوب ويموت او 6

 دہ 2 دع



 - ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 حلا لخَد١ : لاق ل هللا لوس رن : : باھش نب قراط ْنَعو

 كلذ َففْيَكَو واق ؛بابش يف لجو َرآثلا لَخَدَو و ےس

 دَحَأ ةزواحُي ال , نالَجَر َتَم» : لاق ؟هللا لوس

 هم مص مهل موق یلع ہم و وس ۶

etيِدْنَع نشل :َلاَق . بق :امهدحأل اولاق . ایش هل ت  
 ت ےل. * جم هر قد شاف ےک ےک 5

 ُهليِبَس اولَخدفف ًابابذ برق .ًابابذ ولو با :اولاق ترا رو

 € رسا € "مر رسا ںی e 2 بيلا س

 دحأل بڑقال ُثنك اَم :لاق . برق : رخآلل | اکو َراثلا لحذف

 ےہ رى 6 ۔ے۔۔ ےس ےس ر 2 ب ےس 1 ےس جب ےس

 هاور . حلا اَحَدَف ةقنع اوبرضف اجو رع هللا نوُڈ اش
 را

 ٰیأر ٌيسمحألا ٌيلجبلا باهش نب قراط وه :باهش نب قراط
 ةنس قراط تام . ٌئباحص «ٌلسرم ثیدحف .هنم عمسي ملو لَك یبنلا

 . هنع هللا ىضر ھ۳

 . ةروص ىلع اتوحنم ناك ام : منص

 .هاّدعتي الو هبٌرمي ال :ةَرواجُْي ال

 . حبذي : برقي

 ةكرشلا ةروطخ نع ا دلا ريخي : ثيدحلل ٌيلامجإلا ىنعملا

 يبأ نباو (۲۰۳/۱) ةيلحلا يف ميعن وبأو (۲۲ص) دهزلا باتك يف دمحأ هجرخأ )١(

 هللا يضر يسرافلا ناملس ىلع ًافوقوم (۳۳۰۲۸ مقر )٦/ ٤۷۷ فنصملا ىف ةبيش

 . ةيغ



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 اتا اے
 ت رست مرتا لج ادب دخ ادو اعضا ٌثدڈحمف «هتعانشو

 رانلا لخدو بابذ يف لجر ةنجلا لخد) ِثیدحلا اذه قايس ىلإ علطتتو
 نع َلاؤسلا َبجوأو ءاریطخ ًارمأ َبّبس ڑیسی ٌءيش «بابذ يف لجر

 - لیئارسإ ينب نم امهنأ رھظی - نْيلجر نإ : لوقیف لصفي انهو «هليصفت
 یس ا :ّ هيا و ںیم رع

 هنم اوعنقف مدعلاب رذتعاف امُهدحأ اق « يكرشلاماظتلا اذه ىلع يشمل

 منصلل حبذف «كرشلا ىلع ٍةَققاوملا لوصح مُمَدوصقم َّنَأل ؛ءيش ِرسیاب

 َكرشلا لعف هنأ ؛منھج ران اذه هلعف ببسب لخدف ژمی هوكرتف ًابابذ

 الو كرش اذه ناب رذتعاف منصلل بَرقُي نأ رخآلا َنِم اوبلطو هيلع مهقفاوو

 . كرشلا نم هعانتمال ؛ ًةنجلا لخدف هولتقف هّلعفي نأ ٌنكمي

 ةفرص ناو «ةدابع حبذلا نأ ىلع لد هنأ : بابلل ثيدحلا ةبسانم

 . كرش هللا ريغل
 : ثيدحلا نم ٌدافتسي ام

 . لیلق ءيش يف ولو كرشلا ةروطخ نايب ١-
 . ةنجلا لوخد بج وي ديح وتلا َّنأو ءرانلا لوخد ُبجوی َكرشلا نأ ےہ

 بجوی يذلا كرشلا هتأ يردي ال وهو كرشلا يف ٌعقي دق َناسنإلا َّنأ - ٣

 تاقلا .

 . نابسحلا يف ةريغص تناك نِإو بونذلا َنم ریذحتلا - ٤
 ًاصّلخت ُهلعف امّتإو ًءادتبا ُهدصقي مل ببسب رانلا ّلخد لجرلا اذه َّنأ  ه ع
 . منصلا لهآ رش نم

 اذه َّنأل ؛َرانلا لخدو ُهَمالسإ َلطبأ كرشلا َلَعَف اذإ ملسملا َّنأ - 5



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا

  : n«بابذ يفَّراَللا َلَخَد» . ال ےک ےس
  5.لقو حراوجلا ُلَمَع رْعَص ْنإو بلقلا لمع ربتعملا ّنأ
  53.ذيكأ كل رش وللا ريغل ةفرصو ٌةدابع َحبذلا َّنأ

  -۹هترمث ميظعو دي سر .
 - قحلا ىلع ربصلا ةليضف .



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 و

 باب
 هللا ريغل هيف خبذُي ناكمب هلل خبُيال

foوان فول تان اس را ماك 2 یسک هللا لوقو اے را ۴ ےہ مي ا . ھٹڑب قک ب شا(  
 9 ر سک

 بیګ 1 نأ کم لاجر هيف هيف هيف EEE قحا موي

 ا 4 بسر

 َّنَأل لبق يذلا بابلل بات هنأ :ٍديحوتلا باتكل بابلا ٌةبسانم

 قا بابل اذهو هللا ريغل حبذلا مكح نايب هيف لبق يذلا

 . هلهأب هّبشتلا عنمو كلذ ىلإ ةلصوملا
 . هلجأ نم َدصُقو َكِلذل دع يأ :رشا ريغل هيف ُحبذُي
 . رارضلا دجسم يف لصت ال ؛هيف هيف مقن ال

 . يني : سش ہا رے

 ظ . هلوسرو هللا ةعاط ىلع : ىوقتلا ىلع

 . ةيونعملاو ةيسحلا ساجنألا ّنِم نورهطتي نيذلا : نيرهطملا
 ةالصلا نع الو هَلوسر ةتاحبس هللا ىهني : ةيآلل ئلامجإلا ىنعملا

 هللاب ارفکو ًءابق ٍدجسمل ًةراضم نوقفانملا هانب يذلا رارضلا دجسم يف
 ةجح كلذ نم اوذختیل ؛هيف يلصي نأ ةي لوسرلا َنِم اوبلطو هلوسرو

 اوبلط ام لعفی نأ كي مُهَدَعوف مُهلِطاب اهب نورتسیو مُهلَمع اهب نورربي

 يف ةالصلا ىلع لحو كلذ نع هللا هاهنف ,ءيسلا مهَدصق ْملعی ملو

 ىلع وكي ہیجسم يف وأ هلوسرو هللا ةعاط ىلع ينب يذلا ءابق لجسم



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
= 

 دجسملا كلذ لهأ ىلع ىنثأ مث «كلذ يف نيرسفملا نيب ِفالتخا

 . هتفص هذه نم تحي هللاو ء ِتاساجنلاو كرشلا َنِم مهرّهطتب

 يلع للا ريكا يدلل ةدعملا ةنكمألا سایق يه : بابلل ةيآلا ةبسانم

 اذه نأ امکف هيف ولا ةدابع عنم يف وهلا ةيصعملاّدِعَأ يذلا ٍدجسملا

 0ی 0 نا اس یش

 عنم ىلع ًاسايق ءهريغل حبذلل ةدعملا oY ا ت

 . هللا ةيصعم ىلع سسؤملا دجسملا يف ةالصلا
 ةسبالم ْنَع نيهزنتملا نيحلاصلا ةعامجلا عم ةالصلا بابحتسا - ۲

 ظ تاروذاقلا

 . هتافص رئاسك هناحبس هب قئاللا هجولا ىلع هلل ةبحملا ثابثإ -

 . تاساجنلا َّنِم ٍرُهطتلاو ءوضولا غابسإ ىلع ثحلا ےگ

 . عاقبلا يف رثؤت ةينلا ّنأ 6

 . كرشلا ىلإ ةيضفملا عئارذلا دس ةيعورشم ے5

2 3 3% 



 ویحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 سس ١ ٠١

 ةناونب البإ رک َرحْني نأ لُجَر ردن : َلاَق ِكاَحَّضلا نب ِتباَن ْنَع چک

 ةيلهاَجلا ِنانْوَأ ْنِم نتو اهيف ناك لَم١ :َلاقف ل َيِبَتلا لأسف
 : اوُلاَف (؟مِهِداَيْعَأ نم ذيع هيف ناك ْلَهَف١ : لاق .ال : اوُلاَق (؟دعي

 قرات َءاَقَو ال هَ كرد فؤأ» : ال هللا لوسر َلاَقف .ال

 ةداتسإو ةواذ ونا وار )ییا ب كلْمَي ال اميف الو ہللا ةيصْعَم

 نب ةبلعث نب ةفيلخ نب كاحضلا نب ثباث وه : كاحضلا نب ثباث

 .ھ٦١ ةنس تام”روهشم ٌئباحص ئراصنألا ٔیجرزخلا ٌئيلهشألا ٌيدع

 ءيشب ُهَسفن ٌناسنإلا مزاي نأ وه ًاعرشو «باجيإلا ةغلُرذنلا :َرَذت

 .ًاعرش هيلع ًامزال ْنَكَي مل ِتادابعلا نم

 . عبني ِءارَو نم ةبضه :ڈناوٹ

 . هريغو ِربق نم هللا نود ْنِم دبع ام لک : ْنثولا :نثو
 . داتعم هجو ىلع عامتجالا نم دوعي امل مسا :ٌديعلا :ٌديع

 وه يذلا ملسمو ّيراخبلا طرش هيلع قبطني يأ : امهطرش ىلع

 . قلع الو ذوذش ريغ نم نيطباضلا لودعلاب دنسلا لاصتا
 نأ هّبرل ًمزتلا الجر َّنأ يوارلا ُركذي : ِثیدحلل ٔیلامجإلا ىنعملا

 ّيبنلا لأسي َءاجو .ةّبرقلاو ةعاطلا وجو ىلع ٍنيعم عضوم يف ًالبإ رحني

 هيف دجون َقَبَس له ٍناكملا َكِلَذ ْنَع ةا ٌيببنلا لصفتساف ذيفنتلا نع ال

 )١( مقرب دواد وبأ هجرخأ )۳۳۱۳(.



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
= 

 نوعمتجیو هنوُمظعُيب نیکرشملا َّنأ َقَبَس وأ نیکرشملا تادوبعم ْنِم ءيش

 ءرذنلا ذيفنتب ئتفأ ريذاحملا كلت ْنِم ناكملا اذه ولخب ة4 ملَع اًملف هيف

 ةيصعم هيف روذنملا ناك ام وهو هب ًءافولا زوجي ال يذلا َرذنلا ةي نیب مث

 . رذانلا كلم تحت لخدي ال وأ هلل

 يذلا ٍناكملا يف هلل حبذلا ّنِم حنملا هيف َّنأ : بابلل ثيدحلا ةبسانم
 . -هلاوز دعب ولو - اف داس ماس دنزآ زد ذو هقاذاك

٦ 

 ےک

00 

 اک

 ت5

 : ثيدحلا نم ٌدافتسي ام

 دعب ولو ٌنثو هل َنّيع يذلا ٍناكملا يف ناك اذإ رذنلاب ءافولا َنِم عنملا

 .هلاوز

 . هلاوز دعب ولو ةيلهاجلا ِدیع ٍناكمب رذنلاب ءافولا ّنِم عنملا
 . ٰیوتفلا لبق يتفتسملا ّنِم يتفملا لاصفتسا
 . كرشلا ىلإ ةيضفملا ةعيرذلا دس

 دصقُي ال َناَك ْنإو مهدايعأو مهتدابع يف نيكرشملا ٍةّهباشم كرت
 . كلذ

 للحم هنوذختي وأ نوكرشملا هيف ٌحبذي يذلا ِناکملا يف هلل َحبذلا َّنأ

 . هب ءافولا زوجي ال ةيصعملا َرذن نأ

 د ىغا نأ يلع هلل لا أك ۔ رذانلا ةكلمي ال يذلا رذنلا نأ

 تلف ول . نالف

 . رذانلا كلم تحت لخخادلا ةيصعملا ّنِم يلاخلا ِرذنلاب ِءافولابوجو
 . هللا ريغل ةفرص زوجي ال ةدابع رذنلا نأ تا



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 باب
 هللا ریغل ٌرذنلا كرشلا نم

 .[۷ :ناسنإلا] 1ک ردَلأي نوف #9 : ىلاعت هللا لوقو
 ہللا اف ردك نم مترا ٍةَقَفَت نم مّمَمَفَنَأ آَمَو # : یلاعت هلوقو

 .[۲۷۰ :ةرقبلا] * ةَمَلَصي ووم

 هيف َّنّب هللا همحر َفنصملا َّنأ : ديحوتلا باتكل بابلا اذه ةبسانم
 َرْذْحيِل ؛هللا ريغل رذنلا وهو ءديحوتلل یفانملا كرشلا عاونأ ْنِم ًاعون

 ےس ےس

 ,ےتت © مج
 . ربكألا يأ : كرشلا نم

 . لرش هللا ريغل ةدابعلا فرصو .ةدابع هَنأل :هللا ريغل ُرذنلا

 EAs کلاس معیار ار
 .باجيإلا ةغللا يف هلصأو .هل روذنملل ًاميظعت

 .هلل ِتاعاطلا َّنِم مهسفنأ ىلع اوبجوأ ام َنوُمّمتي : رذنلاب َنوُفوُي

 . ةلوصوم َنوكت ْنأز وجيو «ٌةيطرش :اَم

 . ةَلوبقم ِریغو ٍةلوبقم ٍةقدص لك لمشي : ةقفن ْنِم مّتقفنا
 . ٍلوبقم ِریغو ٍلوبقم ِرذن َّلك لمشي : رڈن ْنِم مثرذن وأ
 . ِدیعولاو ِدْعولا ىنعم هيفف «هيلع مكيزاجيف يأ : ُةُملعي هللا نف
 امي هل َنودبعتي نيذلا ٌحدمي هللا َّنأ :نيتيآلل ٌيلامجإلا ىنعملا

 لك ُملعي هّنأ ةتاحبس ڑبخی هنأ امك . ِتاعاطلا َنِم مهِشنَأ ىلع هوبجوأ



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا
= 

 ىلع الك يزاجيسو هريغل وأ ُهَل اًهاَمزتلا ةدابع َّلكَو اهب اَقَّدصت ِةَقدص

 | . هداصقو هين بسح
 حدم ثيح ةدابع رذنلا َّنأ ىلع ِنآلدي امھنأ : بابلل نيتيآلا ةبسانم ۰

 هنآ امك روا ةر را روم لف ىلع اإ حتمي ال وهو ب نيفوعلا
 لدف :ِكلذ لغات اهيبسو «روذنو ِتاقفن نم انم ٌرٌدصي ام ملعی هنأ ٌربخأ

 . كرش هللا ريغل هفرصف ةدابع ناك امو ةدابع رذنلا َّنأ ىلع كلذ
 ۰ ا

 ا فا رل ةفريص نوكف داع لا نأ ب١
 . ءيش ٌلكب  ىلاَعَت للا ملع تابثإ ۲

 . لامعألا ىلع ءازجلا تابثإ ۳

 . رذنلاب ءافولا ىلع ثحلا - ٤



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
A= 
 الور نا تاه هللا يضر ۔ ةَئاَع ْنَع حيحّصلا يفَو

 الق هللا ىصعي نَا َرذن ْنَمَو ُةْعطْْلَف هللا َعيطُي نأ َرَدَت ْنَم١ : لاق الگ

7 
 (هصعی

 قيدصلا ركب يبأ تنبو ةي ّيبنلا جوز نينمؤملا أ يه :ڈشئاع

 اَدَع ام ةئ ّيبنلا جاوزأ لضفأو ءًاقلطم ءاسنلا ُهَقفَأ يهو ءامهنع هللا يضر

 . ھ٥٥ ةنس تيفوت «ٌفالخ اهيلع اهليضفت يفف ةجیدخ

 . ٔيراخبلا حیحص يأ : حيحصلا يف

 . هتعاط ْنم ُۃَرذن ام لعفيل يأ : ٌةَعطْيِلف

 . ةيصعملا نم ٌهَرْذن ام ٌلعفي الف يأ : هِصْعَي الف
 رذن هنم رَذص نم ُرمأی هل ّئبنلا َّنأ : ثيدحلل ئلامجإلا ىنعملا

 نم ىهنيو «كلذ ريغ وأ ًةقدص وأ ةالص رن ْنَمَك :هرذنب يفوُي ْنَأ ةعاط

 ةالصلا وأ هللا ريغل حبذلا رن نمک :هرذن ذيفنت ْنَع ةيصعم ٌرذن هنم َرَدَص
 . يصاعملا نم كلذ َريغ وأ اًهترايزل َرفسلا وأ روبقلا دنع

 نوكيو ةعاط نوكي رذنلا نأ ىلع لد هنأ :تابلل ثيدحلا ةبسانم
 رکے مس ةر فار ف اع ا لع لا اس

 ۰ ۰ : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . كرش هللا ريغل هفرصف «ةدابع َرذنلا َّنأ - ١

 الا انڈس دا
 ی ر ا رسض ے١

 )٦/ ۳٦ء ٦٤(. هدنسم ىف دمحأو ء(٢۲۱۲) مقرب هجام نباو
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 نأ ني لار وذ ںینولآ لاَ ناک هنو : ىلاَعت هِلوَقَ
 .[" :نجلا] 4© ا

 كلرشلا عاونأ ْنِم عون َنايب هيف ّنأ : ٍديحوتلا باتكل بابلا ةبسانم

 0 . َبَتتجُیو رذخُیل هللا ريغب ةذاعتسالا وهو ءِدیحوتلل يفانملا

 : اهتقيقحو . زّرحتلاو ماصتعالاو ءاجتلالا :ًةغل :ڈذاعتسالا

 . هنم َكُمِصعي ْنَم ىلإ ةفاخت ٍءيش ْنِم برهلا
 ذوعأ :ّنجلا ّنِم ٌفاخو داوب ىسمأ اذإ مهّدحأ لوقی ْنأب :نوذوعي

 ظ رت ءاهفس ا
 .امثإ رااف رش ؛ًاَقَخَر

 سنإلا ضعب نأ ربخی ةناحبس هللا َّنأ :ةيآلل ٔیلامجإلا ىنعملا

 .اوداز مهب ًاجلتملا َّنأو .نوفاخي امم مهنمأتل نجلا ضعب ىلإ نوئجلي

 مهدصق ضيقنب مهل ةلماعم اذهو ءمهونمؤي نأ ا ےس

 . مهل هللا َنِم ةبوقعو
 َنيبت اگل مهنأ نجلا ينمؤم نع كح هللا َّنأ : بابلل ةبآلا ةبسانم

 نم يرجت تناك كرشلا َنِم ًءايشأ اوركذ هب اونمآو لگ لوسرلا نيد مهل
 باب ْنِم َكِلَذو «هللا ريغب ةذاعتسالا اًهِتلمج ْنِم ةيلهاجلا يف سنإلا



 ۰- ۱ ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 .اھل راکنتسالا
 : ةيآلا نمڈدافتسُت ام

 ابر كرش نو ٭ : اولاق نجلا ينمؤم نأل كرش هللا ريغب ةذاعتسالا َّنأ - ١
 ُمَتَأَو # راكنتسالا هجو ىلع كلذ دعب اوركذ مث .[؟ :نجلا] پانا

 ٦[ : نجلا] € َن كيا نی لاير نود یل ا نم لاج ناک

 ١ نیلقثلل ةي دمحم ةلاسر مومع ۔ .
 ٣ - فعضلاو َفوخلا ثروت هللا ريغب ةذاعتسالا نأ .

 .ًانمأو ةوق ثروت للاب ةذاعتسالا نأ ةیأالا نم مهفي - ٤

 تن %#



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 حاقكل

 و اس سوا تلق مک تلي ةلوش نو آن

 اسرار × كل هزم و حب یش شش و

 ةجوز تناك ةيملسلا ةيمأ نب میکح ُثنب يه : میکح ثدب ٌةلوخ

 . ةلضاف ةحلاص ثناكو هنعٴللا يضر ٍنوعظم نب َنامثعل

 . نآرقلا انه اهب دا رملا : هللا تاملكب

 . بيع الو ٌصقن اهّمحلي ال يتلا ثالماكلا : ثاماتلا

 ْنِم ٌرشلا هب ّماق ٍقولخم يأ يف رش لك ْنِم يأ :َقَلَخ ام رش نم
 . هريغ وأ ٍناويح

 ةذاعتسالا ىلإ ُهتمأ ايب ٌئيبنلا ٌدشري : ثيدحلل ئلامجإلا ىنعملا

 ّنم ةعقب لزني امدنع نال هنادي رر نك اهب دک يتلا ةعفانلا

 بيع لك ْنِم ٍلِماكلا يفاكلا يفاشلا هللا مالكب ڈیعتسی نب ضرألا
 . ٍءوس ةلئاغ لك ْنِم هيف ًامیقم ماد ام كلذ هِلزنم يف َنمأيل «صقنو

 ةعفانلا ةذاعتسالا ىلإ إ ًاداشرإ هيف َّنأ :بابلل ِثیدحلا ةبسانم

 .نوكرشملا اها سع ناك لا ةركرشلا ةذانكنالا ني الالب ةعورشملا

 o)» ¥( مقرب هجام نباو .(۳) مقرب يذڏمرتلاو (۲۷۰۸) مقرب ملسم هجرخأ )000

 .( 48 ۳۷۷ )٦/ هدنسم يف دمحأو



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا
j= 

 ثيدحلا نم ٌدافتسي ام :

 . ةذاع :ذاعفشألا نأ ناين ے
 . هتافصو هللا ءامسأب وأ هللاب ثناك ام يه ةعورشملا ةذاعتسالا َّنأ - ۲
 ةذاعتسالاو هب ةداعتسالا عرش هللا َّنأل ؛ٍقولخم ُريغ هللا مالك نأ -*

 . قولخم ُديغ هنأ ىلع ّلدف «قبس امك كرش ِقولخملاب
 .هراصتخا عم ءاعدلا اذه ةليضف - ٤
 . هللا ديب تاقولخملا يصاون نأ - ٥



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 باب
 هريغ وعدي وأ هللا ريغب ثیغتسی نأ كرشلا نم

 لآ رس
 طس

 تّلعف ناف كرضي دو كمت ل ام لا ا نود نِم عدت الو ٭ : ىلاعت هللا لٴوق

 . 0١ : سنوي] €( نيالا ن اذ ك

 عاونأ نِ اعون هيف َركذ هلا : ٍديحوتلا باتكل بابلا اذه ةبسانم
 .ةريغ وعدي وألا ربغب تيغتسي نأ وهو ٍديحوتلل يفانملا كرشلا

 . ةدشلا ةلازإ وهو ِثوغلا ُبلط ة ةئاغتسالا : ثيغتسي نأ

 الإ ٌنوكتال ةّئاغتسالا َّنأ : ءاعدلاو ةّئاغتسالا نيب قرفلا : وعدي وأ
 . ہریغو بوركملا نم ٌنوكيف ًءاعدلا اگأو . بوركملا ّنِم
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 .هدبعت مل نإ : كٌدِضي الو

 تم را ل امرا سار رم یاد تلف نإ

 يا ابا ةلرغلا 5 نرالا نم :نيلاطلاوب
 رئاس ْنِم ًادحأ ع نأ هّيبن هللا ئهني : ةیالل ئلامجإلا ىنعملا

 ول ةّمكح هل نیب مث ءّرضلا عفدو عفنلا ِلاصیإ ْنَع نيزجاعلا نيقولخملا
 ٌءاع ُیھٹلا اذهو «نيكرشملا َنِم ئنيح ُنوكي هنأب هللا ريغ اعد ْنَأ ضرف

 .ةمألا عیمجل

 يفاني كرش ها ورشا ريغ ِءاعد ْنَع يهنلا هيف َّنأ : بابلل ةيآلا ٌةبسانم
 ۰ 0 . ديحوتلا



 بانك حرش يف صخلملا ديحوتلا بات 1

 تح =
 : ةيالا نم دافتسي

 کر 2

 می 5. تو من ۱

 شملا يأ نيمل للا ريغ اعد ول سانلا َحلصأ َّنأ - ١

 4 زجع نایب ٣ ةدابع نالطبو نيكرشملا ةهلآز : .اھتدابع ن سک



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 لع
 سرر مہ ريك ص ص مے رر ي1 ص ے ہوس

 وه الإ :هل فٍشاک الف رضب هل كسسمي نإو# :هلوقو
 ر اگ < معسل ل ل م 7 ےک € ہمہ رح a ےح ےس ھم

 وهو ءودابع نم ء ل نم ۔وہ بیصی - ءهِلضَمِل دار الف ريخ كدرب تو
 هه ےس ب ےس ےس

 وک م

 ..۷ : سنوی) € مرا روا

 . كْيصي نإ يأ : كشسسمي نإو

 . رضلا عاونأ ْنِم كلذ ريغ وأ ضرم وأ رقفب :ٌرضب

 ۱ . عفار ال : فشاک الف

 . عفاد ال :ٌدار الف

 رهقلاو ِكلملاب ٌدرفتملا هنأ یلاعت ژربخی :ةيآلل ٌييلامجإلا ینعملا
 وه َنوكي نأ كلذ ْنِم ٌمزليف هاوس ام نود عفنلاو ٌرضلاو عنملاو ءاطعلاو
 ًاعفن الو اًرض هسفنل كلمي ال نمم هريغ نود هدحو دوبعملا ٌةدحو وعدملا

 .هريغل امُھکلمی نأ نع ًٌالضف

 ءاعدلاب ةدابعلل هللا قاقحتسا َنايب اهيف َّنأ :بابلل ةیالا ةبسانم

 .ٌدضي الو ٌعفني ال هال كرش هريغ َءاعد َّنأو «هوحنو
 : ةيالا نم ٌدافتسُي ام

 . ةيبوبرلا ديحوتب هدوفتل ةيهولألا ِدیحوتب ىلاعت هللا دارفإبوجو - ١
 . هنع ٌرضلا عفدو ةاعد ْنَم عفن نع هزجعل هللا ريغ ءاعد نالطب - ۲

 اخس ا فلا تالا ے۰

 . هلالجب ٌقيِلَي ام ىلع ةناحبس هلل ةمحرلاو ةرفغملا يتفص تابثإ - ٤



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
= - 

 دل ل ارگ ودق کرا لأ دع أوبك : هلوقو
 .۱۷[۲ : توبکنعلا] €( تروج

 «ٌصاخلا ىلع ماعلا فطع نم وهو .ةدابعلا هل اوصلخأ :ٌةوُدبعاو

 ظ ظ . ةدابعلا نم هللا دنع قزرلا َءاغتبا ناف
 هتبصعم اوكرتاو هتعاط ْنِم بجي ام اولعفاو . هتّمعنب اوُقرتعا : لاو کشاو

 . هريغ ىلإ ال : هيلإ
 | .ولَمعب لماع لك يزاجيف ةمايقلا موي :َنوُعجرت
 آل ُهَدحو هنم ِقزرلا بلطب ةناحبس هلا رأي : ةيآلل ّيلامجإلا ىنعملا

 اهادسأ يتلا عیَعنب ٍفارتعالاو ةّدابعلاب هدارفإو «ناثوألاو مانصألا َنِم

 روصملا ّنأ ريخي مث هتيصعم ْنَع ٍداعتبالاو هتَعط يف اهفْرصو هدابع ىلع

 . هباسح كلذل بسحي ْنأ ِدبعلا ىلع ٌبجيف ِهِلمعب لماع لك يزاجيف هيلإ

 ةدابعلاو ءاعدلاب هللا دارفإ بوجو اهيف نأ : بابلل ةيألا ةبسانم

 عرس الا يك رشملا ىلع راو

 : ةیالا نم ٌدافتسُي ام

 . هنم قزرلا بلطو هدحو هللا ءاعد بوجو ١-

 . ةدابعلا عاونأ عيمجب هللا دارفإةبوجو ےن

 . همعن ىلع هللا ركش بوجو 3
 . ءازجلاو ثعبلا ثابثإ - ٤

 أو هللا ةد ابعو باستكالاو ِقزرلا بلط َنيِب يفانت ال هنأ :

 . ايندلاو نيدلا ريخ

3 
 ١ سو

a 



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
mm ٦۷ 

 1 ريك ىف سمس 2 سس ھم 2 رک رہ ہک ےس رس

 إل د بحي ال نم ولآ نود نم آوغدَی نسم لص نمو # :هل
 "r 2 ہہ ر

 ءادعا مه أوناك سالا رشح اًذِإَو ا rR شا

 ۰٠٤ ٦[. :فاقحألا] }© © نیرفک مہت داصب اواو

 . ًالالض ٌدشأ دحأ ال يأ :ٌلضأأ نم

 . هللا ريغ : هللا ِنوُد نم
 هم اط ماعا اإ ىلع دقي ال ل ۓیسیال
 . نووعدملا يأ :َمُهَو

 . نیکرشملا نم مهاعد ْنَم ءاعد يأ : مهئاعد نع

 دامج وأ ثاومأ اّمِإ مهنأل ؛ مهاَعَد ْنَم ِءاعدب نورعشي ال :نولفاغ

 .هلاوقلخ امب نولوغشم ةكئالم وأ

 . ةمايقلا مويلاوعمج : لسانلا رشح اذإو
 .هللا نود نم اهنوعدي يتلا ًةهلآلا يأ :اوناك
 . مُهَنوُداَعُيو مُماَعَد نمم نوؤربتي يأ : ءادعأ مهل

 . مهدبع ْنَم ةدابعل نيدحاج : نیرفاک
 اعد نمم ّلضأ ال هنأب مکح ىلاعت هللا َّنأ : نيتيآلل ٌييلامجإلا ىنعملا

 الو ءايندلا يف هتوعد ةّباجإ ىلع ردقی ال نمم نيقولخملا نم هللا ريغ

 ًاربتو ٌءاعد نم ىَداَع ُسانلا عمُجو ةمايقلا ٍتماق اذإو هاعد نم ِءاعدب ٌرعشي

 ةباجإ ىلع ٌلصحي ال «نيرادلا يف ٍدكن يف الإ كرشملا اذه َسيلف «هنم
 . اهيلإ ٌنوكي ام ٌجوحأ ةرخآلا يف ةتدابع دحجتو ايندلا يف

 هنأب هللا ريغ اَعَد ْنَم ىلع مكحلا امهيف َّنأ : بابلل نيتيآلا ةبسانم



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
= 

 كام وهف هللا ريغل رص نمف داع اعلا ناو لالا ل ضأ
 ا راحت

 ١ ربکألا كرشلا كرشأ دقف هللا ريغ اعد نمف «ةدابع َءاعدلا َّنأ .
 . ةرخآلاو ايندلا يف هللا ريغ وعدي ْنَم ةّواقش نايب ے1

  iلالضلا مظعأ وه كرشلا لأ .

 ٤ - ءازجلل رشحلاو ثعبلا تابثإ .

 CTT ا 7 ل6

 .اهيف نوكرشملا

 . ةرخآلاو ايندلا ريخ اهيف ُةَدحو هللا ةدابع َّنأ 2ے.
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 ے

 لا ٹک ة6 اذإ َرطضملا بيس نَمأ ٭ ٢ نلاعت هلؤوقَو
 اک ليلق ا هدلوا ضا ءافلخ مڪلعجيو ےس مم ےس حاس م ےس ےس ريع ہک ۾ لق ع حم م و ےس رک 2A ج ےس ےس

 1١[. :لمنلا] چی ا تے

 ؟ وه ْنَم يأ : نما

 ظ . ٌرضلا هّسم يذلا بوركملا :ٌرطضملا

 نرقلا ٍنرق لك ٌفلخی يأ (يف) ىنعمب ٌةفاضإلا : ضرألا ًءافلخ

 . ضرألا یف ُهلبق يذلا

 هله کام عو نك ہال هذه دقي اوم أ البا عج هلا

 ظ . معنلا

 همعنو هللا ةمظع یف ًاليلق ًارکذت نوركذت يأ : نورکذت ام ًاليلق

 . هتدابع يف ٌهَريغ هی متكرشأ كلذلف « مكيلع

 مهذاختا يف نيكرشملا ىلع ىلاعت ّجتحي :ةيالل ئلامجإلا ىنعملا

 هنوعدي اًمدنع مهل هللا ةباجإ ْنِم هب اوُرقأو ہوُملع دق امب هنود نم ءاعفشلا

 دعب ضرألا يف َءافلخ مهلعجو مهب ِلزانلا ءوسلا هفشكو ةدشلا لاح يف
 اًهتودعبي َفیکف رومألا هذه نم آئيش ٌلعفت ال ُمُسِهلآ تناك اذإف «مهتاومأ
 ةیشخ ٌثروي ال ًاليلق ًارّكذت الإ مهیلع هللا معن نوركذتي ال مُهّنكلو .وللا عم
 . كرشلا يف اوُعَفَو كلذلو هللا

 ال هَنأل ىلا ريغب ةّثاغتسالا َنالطب اهيف َّنأ :بابلل ةيآلا ةبسانم

 . هاوس تيميو ييحيو لزانلا َءوسلا فشکیو َرطضملا بيجي



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
SEF 

 : ةیالا نم ٌدافتسُي ام

 هللا الإ هيلع ر دقي ال اميف هللا ریغب ةثاغتسالا ُنالطب ١

 يف كلذ: ماحد علو ةنيوبرلا درت نور نيكرشملا نأ ےک
 .مالسإلا

 ٠ .ةيبوبرلا ٍديحوتب ةيهلإلا ِدیحوت ىلع ُلالدتسالا - ٣
 . هوُدَحَج ام ىلع هب اوُرقَأ امب نیکرشملا ىلع جاجتحالا - ٤



 ۱ ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 مقل

 رس

 ٌقِفاَُم كي ينل نمر يف ناك 1 : هداَنْسِإب ث طا یر

 قل هللا ٍلوُسَرِب تيس انب اوُموُق : یت ہن . َنينِمْوُمْلا يذؤُي
 امّنِإَو یب ٌثاغتشُي ال نإ : ةي يللا لاَقف . قفاَتُملا اذه نم

 . شاب ُثاَعَتْسُي

03 

 مجاعملا ٌبحاص محلا ی ناخ مامالا ظفاحلا وه : ُیناربطلا

 . هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع ىلإ : هدانسإب

 . نيقفانملا سار لولس نب يبأ ٌنب هللادبع وه : ٌقفانم

 . رفکلا ءافخإو مالسإلا ٌراهظإ : انه ٌقافنلاو

 . ىَذَألا نَع قفانملا اذه كفك هنم ُبلطن : هللا لوسرب ثيغتسن

 عم ابدت هّقح يف ظفللا اذه لمعتسي نأ لي هرك : يب ٌثاغتسُي ال هنا

 . هللا
 نم فنص كانه ناك ٌمالسإلا يوق امل : ثيدحلل ٌئلامجإلا ىنعملا

 اوس ًانطاب رفكلا ىلع ءاقبلاو ًارهاظ مالسإلا يف لوخدلا اوأر رافكلا

 نيملسملا قياضُي ام ٍلاعفألاو لاوقألا َنِم م مهنم ٌردصي ناكو «نيقفانملاب

 ّيبنلا َنِم ةَباحصلا ضعب َبلط ىّتح لجرلا اذه ْنِم ِلصح ام كلذ نمو

 )١( یناربطلا هجرخأ .

 دئاوزلا عم یف يمئيهلا لاقو ) :)۱٥۹/۱لاجر هلاجرو يناربطلا ہاور



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا
 ء۲

 يتلا ةغيصلا ِتناك امل نکل «ٌكلذ ىلع ردقی ٔیبنلاو .هرجزو همك اگ
 اًهّركنتسا - لاقت نأ يغبني ام- ىلاعت هللا عَم بدأ ةءاسإ اهيف هيلإ اهب اوُمّدَقت

 . ديحوتلل ةيامحو كرشلا ةعيرذل اڈسو ةباحصلل ًاميلعت بنا

 . هللا ريغب ةّناغتسالا ةا ّيبنلا راكنإ هيف َّنِإ : بابلل ثيدحلا ةبسانم
 ہت ا

 . ىلوأ باب ْنِم ُةريغو لي ّيبنلاب ثاختسيال هنأ - ١
 تہ سا ے1 -۲

 ةكرشلا ىلإ تلا قلظلاڈنب -۳

 . هللا يف ئذألا ىلع ربصلا ةیعورشم - ٤
 ۰ . قافنلا ٌةذ _۵

 . نیقفانملا لْعف ْنِم اهنأل ؛نينمؤملا ةيذأ ميرحت - ١



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 باب

 الو () نوقع ہو ایس قل ال ام نورشیا 3 : ىلاعت هللا ٍلْوَق

 ا ا فتح 400 كوتشي عيش ل1 رن مل نوعيطتس

 هيف نیب هللا همحر فنصملا نأ : : ٍديحوتلا باتكل بابلا ةبسانم

 كلذ يفو ہللا نود ْنِم نوعدملا لاح نايبو ٤ كرشلا نالطب ىلع َةّلدألا

 . ةعطاقلا نيهاربلاب ديحوتلل ريرقت

 عَم ةدابعلا يف كرشي ْنَم ىلع خيبوتو راكنإ ماهفتسا چوک رشا
 . هللا

 ام اهيف َسیلو قلخلا ىلع ٌردقت ال تاقولخم يأ : اعيش ٌقلخي ال ام
 یداعلا هي نت

 . نوثدحم نوقولخم نودوبعملا ءالؤهو يأ : نوقلخي مهو

 . قلاخلل ًاکیرش ٌنوكي ال قولخملاو
 ىلع نوردقتي ال نودوبعملا ءالؤهو يأ :ًارصن مهل نوعيطتسي الو

 مهسفنأ نع اوعفدي نأ ىلع نوردقي الو يأ :نورصني مهَسفنأ الو
 . مهريغ ْنَع هنوعفدي فيكف اًرض مهب دارا ْنَم

 مهنأب نيكرشملا ىلاعتو هناحبسٴللا خبوي : ةيآلل ٌييلامجإلا ىنعملا
 عفدتالو هب ةّدابعلا ٌقحتست ام اهيف َسيلو ًائيش قِلْخت ال تادوبعم هَّعَم نودبعي



 کک ط2 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 مهتلاح هذه ثناك اذإو اًهسفنأ نع ُهْعفدت الو ْلَب ءاهاَعَد ْنَمَع َرِضلا

 وار ءؾِلاخلل اكيرش نوكي ال قولخملا ٌكأل ؛مُهتوعد ثلطب

 . ءيش هرجع ال يذلا رداقلل اكيرش نوكي

 : ةيآلا نم ُدافتسُي ام

 . زجاع ٍقولخم ىلع ٌقّلعت هنأل ؛هساسأ ْنِم كرشلا ٌنالطب ١-
 ۱ . ةدابعلل قحتسملا وه قِلاخلا َّنأ - ١

 . ةيهولألا ٍديحوت ىلع ةيبوبرلا ٍديحوتب لالدتسالا -
 . لِطابلا عمقو ٌّقحلا ِرصنل نیکرشملا ةَجاحم ةيعورشم - 4
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 ED r ےریلاو ٭ : یلاعت

 واکس ام ومس وکو رہ ءاعد أوعمس ال رهوعدت نإ () ربمطق نم
 2 س ربح ہور ےس 2 وک ر تا ےک

 ( 9€ رخ نب شیپ رشد نورفكي ةملیقل ةَمايقلا موو کل
 . [: ۱٤ ء۱۳ :رطاف]

 ةكئالملا َّنِم : هللا ريغ مهنوعدت نيذلا يأ : هنوُد ْنِم نوعدت نيذلاو

 . اًهريغو مانصألاو ءایبنألاو

 . رمتلا ةاون ىلع ُنوكت يتلا ٌةفافللا وه ُريمطقلا : ريمطق
 اوُملُخ امب نولوغشم ڈکئالم وأ ٌثاومأ مهنأل : مكءاعد اوعمسی ال

 . مهنم نوبلطت ام ىلع نوردقي ال : مگل اوباجتسا ام
 .للا عم مهب كرشأ نّمم نوؤربتيو هنو : مُكِكر شب نورفكي
 . اًهِلآمو رومألا بقاوعب َكُربخي : كّئُينيالو

 . ىلاعتو هناحبس هللا وهو اًهبملاع : ریبخ لثم
 هنود ْنِم نيوعدملا لاح نع ىلاعت ُربخي : ةیالل ئلامجإلا ىنعملا

 . موفعضو مهزجع ىلع لدي امہ اهريغو مانصألاو ءايبنألاو ةكتالملا يِ

 : يهو ءوعدملا يف َنوکت ْنأ دال يتلا طورشلا ُمُهنَع َء تفتنا دق مهتأو

 مدع ىتمف . . هتتاجتسا ىلع ةردقلاو «ِءاعدلا عامسو مف ےل اج كس

 | اا فا رعتش وكي نأ لطي طرق

 كرشلا ِنالطب ىلع عطاقلا ٌناهربلا اهيف َّنأ : بابلل ةيآلا ةبسانم

 . نيكرشملا ىلع ةرلاو



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا
= 

 : ةيألا نم دافتسُي ام

 حضاولا ناهربلاو مطاقلا ليلدلاب كلرشلا نل ١-

 يعووي تسلا دما يف اوت بجي ينل ورشا اب ار

 ا و ا0

 ےہ ےس سوس

 صُرختلاو نظلا ىلع ال نيقيلاو ٍناهربلا ىلع اهانبم ةديقعلا نأ -

 . ئمعألا ديلقتلاو

 ٤ - رومألا بقاوعب هللا ملع ثابثإ .
# oF oF 



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
= 

 E e تركو يح موب 7
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 . [۱۲۸ :نارمع لآ] ءس رت یب سیل # : ا

 | يأ : حيحصلا يف

 . ةصاخ ِهُجولاو سأرلا يف حرجلا ٌةجشلا : جش
 رول ةعقولا هدنع تناك ةنيدملا يلامش ٌفورعم لبج : دخأ

 . هيلإ تَبسضف
 . تايعابر عبرأ هل ناسنإلاو . ةينثلا دعب يتلا سلا يه : ةيعابرلا

 ُرْفظلاو ٌروفلا مهل لصحي فيك يأ :خلإ . . .موق ٌحلفُي فيك
 . مهيب اذه مهلعف عم ةداعسلاو

 . دابعلا يف مكحلا ّنِم : رمألا َنِم

 يف ةي ٌيبنلل لصح اًمع ٌنسنأ ربخی :ِثیدحلل ئلامجإلا ىنعملا
 يف ةباصإلا نم 4 هئادعأ يديأ ىلع ناحتمالاو ِءالتبالا َنِم ٍ 0 ةعقو

 . شیرق رافك حالف ْنِم ٌسأي هّقحل 8 هنأكف بفيرشلا هدسج نم نيعضوم

 .[ 8 : نارمع لآ] 4ہ یَش رمل نم كل سیل رسل #4 : كلذ ببسب هل ليقف

 ْمُدو َكِيَأْشل تنأ ضماف هللا ديب دابعلا ٌمكحو رومألا ُبقاوع عا

 . ٌكَتَوْعَد ىلع
 ءايلوألاب كرشلا ٍنالطب ىلع ًاليلد هيف َّنأ : بابلل ِثیدحلا ٌةبسانم

 بوتي وأ ءيش رمألا نم كل سيل# باب يزاغملا باتك يف ًاقيلعت يراخبلا هجرخأ 6

 . ةیلودلا راكفألا تيب ط ۷۷۲ص 4نوملاظ مهنإف مهبذعي وأ مهيلع



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
= 

 . ىلوأ باب ْنِم هریغف «ٌءيش رمألا َنِم
 هيدا اھت

 كلمي ال هِي ٌئيبنلا ناك اذإ ہال ؛ نیحلاصلاو ءايلوألاب كرشلا ٌنالطب - ١

 . ىلوأ باب ْنِم هُریغف ًائيش رمألا َنِم
 .ءالسلاو ٌةالصلا مهيلع ءايبنألاب ءالتبالاو ماقسألا عوقو -۲

 .ةدحو ُرمألا هل يذلا وه هنأل هلل ةدابعلا صالخإ بوجو 291

 ٤ - هللا ىلإ ةوعدلا ليبس يف ررضلاو ئذألا لمحتو ربصلا ٌةيعورشم .
 يضصاخملا نم لكن ام اس إلا زف ار الا سر م نال نك لا °

 . كرشلا نود يه يتلا



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
= 

 ایپ ہللا لوُسر عمسْة نأ -امهنع هللا يضر-َرَمُع ِنْبا ِنَع هيف
 : رْجَفلا ّنِم ةريخألا ةَعكَرلا يف عوكُرلا َنِم هَسأَر عقر اذإ لومي
 (َنيَر هَدمَح ْنَمل هللا عمس» لوك هَ ت دعب ؛ادااثو اناث َْعْلا هللا

 :نارمع لآ] ءىس ِرَمَأْلا نم د1 ا » شا َلَرْنَأَف . «دْمَحلا َكَلَو

 .[ ١8

 و سس رس ولی ری سس ةیاور يفو

 .[۱۲۸ :نارمع لآ] 2" ءىس رمل اک نم كلل ۴ سل # : تلف «ماشه نبا

 ٌٔیباحص امهنع هللا يضر باطخلا نب َرمع نب هللا دبع وه :ّرمع نبا

 فا ت تام اعر ةئاحصلا ناك ند يلج
 /قراخبلا حیحص وب دارملاو حیحصلا يف يأ : هيفو

 . دحأ موي هُئّيعابر ثّرسكو حش ام دعب يأ : منا لوسر یو

 ر ْنِم ذعبأو درطا يأ : ملا مهلا

 تالاب اورمع ب ایھسو ةیمأ نب ناوفص مهنم :ًانالفو ًانالف

 . ماشه نبا

١ 

 ىلا

ST 

 يدع دق هنأل . هلمقتو لم نم هللا باجأ :هدمح نمل هللا عمُس

 . ماللاب
 . هل ةبحملا عم دومحملا نساحم ىلع نوكيو .مذلا دض : ڈمحلا

 )١( مقرب يراخبلا هجرخأ )5059(.

 )۲( مقرب يراخبلا هجرخأ )٦٦۷٤(.



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 - |١

 لح موي نيكرشملا سسوؤر مهتأل : خلإ . . .َناوفص ىلع وعدي

 . مُهمالسإ َنُّسَحو اوُملسأف مهيلع هللا بات ْدَقَو
 امهنع هللا يضر ّرمع نب هللا دبع ٌُربخي : ثيدحلل ٌئلامجإلا ىنعملا

 رافكلا َنِم نينيعم صاخشأ ىلع ةالصلا يف وعدي يب هللا لوسر عٍمَس هنأ

 :نارمع لآ] € ءىس رمال نم كلل سیل #» : هلوقب هللا هبتاعف نأ موي هوذآ

 . هلوسرو للاب اونمآف «مهيلع هللا باتو .۸

 مفدي نأ ردقی مل لك ّيبنلا نأ نايب هيف نأ : بابلل ِثیدحلا ةبس انم

 رداقلا هّبر ىلإ اج لب «دباحصأ نع الو هسفن ْنَع نيكرشملا ى

 ءايلوألا يف روبقلا داّبع د ام نالطب ىلع كدي امم «كلاملا

 . نيحلاصلاو

 : ثيدحلا نم ٌدافتسي ام

 جیرفتو ِتاجاحلا ٍءاضق بلطل نيحلاصلاو ءايلوألاب قّلعتلا نالطب ۔١

 . ِتابرکلا
 . ةالصلا یف نيكرشملا ىلع ِءاعدلا زاوج - ١

 اصلا فال لع رأ هل وهدعلا سكشلا دست نأ: ىلع يلو ے
 . ديمحتلاو عيمستلا َنيب عمجي مامإلا أب خیرصتلا -



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا
- 

 اا ل و و اس 5 یو رگ لب رس“ ارم 0 يب مس رم

 ےہ یک رپ لاق هلع هللا تو با نعويفو

 ھو لج سرس مم ر

 ۲١٤. : .ارمشلا) 4() دی فلا کرو رزنآو #9 هيلع هللا َلّرْنَأ نح

 ينغأ ال مُكَسْفْن اورتشا  اَمَوخَ د ةَمللك وا - شرف َرَشْعَم ایل : لاف

 ای »ايسا َنِم َكْنَع يِنْغأ آل بلْطُملا دْبَع ء نب ساب اي ایس هلا نم ْمُكْنَع

 رمَحُم تن ةمطاايو ءاي ونا نِي ِكنَع ينط ال لڳ فا لوشر هک يص

 . '''اائٹیش هللا نم كنَع يِنْغُأ ال تش اَ م یلاَم ْنِم ىنيلَس

 يسود ءرخص نب نمحرلا دبع هّمس هّمسا أ حیحصلا : ليق : هريره وبأ

 فالا م ای ردك یور . مهئاملعو مهِظاَفحو ةباحصلا تعا

 ا ںیہ روپ ا ا

 . ّيراخبلا حیحص يف يأ : هيف
 ا یا رم

 . هتليبق وأ «َنوندألا هيبأ ونب مه لجرلا ةريشع : كتريشع
 یس و اب : نیبرقألا
 حلا فعلا : تب

 ةملك لاق وأ : يأ .ه لبق ام ىلع ٌتفطع (ةملك) بصن : ةملك وأ

 يوارلا نم كش افوحن
 ءدتعاطو هللا ِدیحوتب باذعلا َّنِم اًموُصلخ يأ :مُكَسفنأ اورتشا

 . بسنلا فرش ىلع اودمتعت الو

 )١( مقرب ملسمو (۲۷۵۳) مقرب يراخبلا هجرخأ )۲۰٢( مقرب يذمرتلاو )7١185(.



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا ںیہ

 مُموتی دَق اَمِل عفر للا باذع مكنع عفدأ ال :رللا نم مکنع ينغأ ال
 اف ات را ني یس ی

 ٌبصنلا ٌروجيو «ءانبلا ىلع عفرلاب :ةمطافو «ةيفصو سابع
 َفطع وأ يدانملا َنِم ًالدب َريغ ال بصنلاب : تنبو «ةمعو «َنباو . ءادنلاب

 ظ .ٍنايِب
 للا رمأ ْنِم ناك امو هيلع ٌردقي يذّلا وه اذه َّنأل : يلاَم ْنِم ينيلس

 . هيلع هل ةردق الف

 اًمع  هنع هللا يضر  ةريره وبأ ربخی : ثيدحلل ئلامجإلا ىنعملا

 َماق هَنَأ ؛ هتبارق رذني نأ ميركلا هباتك يفٴللا هَ رمأ امئيح لپ هللا لوسر عنص

 مهرذنأف «هتنبو هتکعو هّمع ىدانو اًهِنوطْبِ اشيرق ٰیدانف ءهّبر َرمأ الثتمم

 هتعاطو هديحوتب هللا باذع ْنِم ْمَھَسفن :أ اوُصّلخي ْنَأ مُهَرمأو ةصاخ ةراذن

 مهبرق ٌدرجمف اونمؤي مل اذإ اعيش هللا باذع ْنِم مهنع عفدي ال هنأ مُهَعّلِب

0 0 

 لوسرلا نم بلطي نأ زوجي ال هنأ هيف َّنأ : بابلل ِثیدحلا ٌةبس

 ام امأو اا رب يدوس

 دابُع ىلع ٌدرلا هيفف شا نم الإ َتّلطُي ْنَأ زوجي الف هللا الإ هيلع ٌردقيال
 . تاجاحلا ٍءاضقو ٍتابركلا جيرفتل ٍتاومألاب َنوُثيِغتسي نيذلا روبقلا

 : ثيدحلا نم ٌدافتسي ام

 يف نيقولخملاب نوُقلعتي نيذلا نيحلاصلاو ءءايبنألا داّبَع ىلع ٌدرلا - ١
 ۰ .هللا الإ اهيلع ٌر دقي ال يتلا مهجئاوح ءاضق

 *دقی ام ال دبعلا رم بلطي نأ ثوجياال هلأ - ؟

n:هتلاسر غیلبتو هّبر رمأ ٍلاثتما ىلإ ال ّيبنلا ةعراسم  . 
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 ٌدامتعالا ال حلاصلا ٌلمعلاو ٌناميإلا ًالإ هللا باذع ْنِم يّجني ال هنأ - ٤
 . صاخشالل باستنالا درجم ىلع

 هتتارق نم هتعباتمو هتعاط ُلهأ لكي هللا ٍلوسرب سانلا ىلوأ َّنأ - ه
 .مهريغو

 حلاص ٍلمعو ٍناميإ ِنودب حفني ال الب ِلوسرلا َنِم ةبارقلا درجم نأ - 7
 . هححص ةديقعو

 بت »و مسد <



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 ١١ £ | سس

 باب

 وسو ہے سل م ےس م
 نر لاق اذ اما د هيو نع عفان فحل: یلاعت هللا لوف

 ×۴ ہد 49 گلال ر ناو
 مه نيذلا ةكئالملا لاح َنايب هيف َّنأ : ديحوتلا باتکل بابلا ٌةبسانم

 ےک اس لاء کا قا قوذ نم دبع ہار قولا

 كلذ يفف . یلوأ باب ْنِم ْمُهُريغف هللا عَم َنوَعْدُي فيكف هل مهتيشخو هنم

 . ةكيالملا ينادي ال نمولا عم نوعدي نيذلا نيكرشملا عيمج - ىلع در

 يتلا ةيشغلا َّنِم ةكئالملا بولق ْنَع ٌعزفلا َليزأ :مهبولُق نع َعّرُ
 لو ىلإ يجولاو ا مالك امس دنع مياصت

 :ًابسا ؟4 ہر َلاَقاَداَم# : ًاراشبتسا ضعبل مّهضعب لاق يأ : اولاق

 ظ "ا

 . ّقحلا هللا لاق : يأ : ٌقحلا اولاق

 . ٍتاذلا ُوَلُعو رهقلا ُدَلُعو ردقلا ُدْلُع هَل يذلا : ٌئيلعلا وهو

 . ىلاعتو كرابت هنم مظعأ الو ڑبکأ ال يذلا يأ :ُريبكلا

 اذإ اهنأ ةكئالملا نَع ةناحبس هللا ربحي :ةيآلل ئلامجإلا ىنعملا

 و اميظعت تاز ةنه ت ر ىلإ فا ي كولا كوب
 اوذخأ مهبولق ْنِم ٌعزفلا َليِزأ اذإف < ءّيشغلا لثم اَهَبيصي ىَّتح تدعرأو

 ےص سل او اا

 يلاعلا وهو ّقحلا لاق : َنولوقیف ؟4 كثر َلاَاَداَم > : َنولوقیف َنوُل استي
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 .+ظعأ الو هنم ُربكأ ال يِذَّلا ءءيش لک قوف
 : ةيآلا نم ٌدافتسُي ام

 يِناَدُي ال نم هللا حَم ٌنودبعی نيذلا نیکرشملا قرف عيمج ىلع ٌدرلا ١-
 . مهتافص ْنِم ةفص يف مهيواسي الو ةكئالملا

 .ِهِلالَجِبٌقيِلَي ام ىلع ةناحبس هل مالكلا ثابثإ - ۲

 لوڈ ا نولوقي مهال ا يعير 7 ۳

 ؟کُیر َقلَخ ادام : اولوقی مل ؟4 محي

 عج رع اکو 5

 . هللا ةمظع تابثإ - ٥
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 ا ىلا ا 2 ے ٹو و ا و TOE 2 ى ا

 5 يلا نع هنع هللا يضر - ۃرْیَره يبأ ْنَع حيحصلا يف

 2 برص يد رم صج ادو ھت جاب ةكئالَملا ِترض ِءاَمَسلا یف َرُمآلا هللا ثق اذإ) : لاَق

 اإ یت كلَ مهدي ناوقَص ىَلَع ةي 4 هناك لول اناعضَح
 ه ۔ مهد

 یتا وَ یَا :اولاق ؟مُكبَر لاق ادام : ولا مهيوُلُق ْنَع مر

 ةضعب اذكه عملا قرَتْسُمو «عْمَسلا قرتشُم د E جا

 :هعباصأ َنْيِب َدَدَبَو هَقرَحَف قي نايف هفصَو :ضعب ق َقْوف

 ْنَم ىلإ ُرَخآلا اهيقلُي م هَتْحَت ْنَم ىلإ اهيل ةَملَح ات
 هكردأ اَميرَف نهاكلا وأ رحاگلا ِناَسِل ىلع اهيقلُي اهيقلي ىتح تحت

 0ہک رہ

 تو یک نقاد ںی تش

 .اذكو اذك :اذكو اذك موي انل لاق ْدَق َسْيَلَأ :لاَْيف . ةہذک ةئام

 : ءال َنِم ْتَعِمش يتلا ٍةَمِلَكلا َكْلتِب ق ةَدَصْيَف

 رابك ْنِم ةجح ظفاح ٌةقث ٔیلالھلا ِنومیم نب ًةنییع نبا وه : ٌنايفس
 .ھ۱۹۸ ةنس تام ءةمئأألا

 . ّيراخبلا حيحص يف يأ : حيحصلا يف

 وب ملكت اذإ يأ : هيلع

 ريم
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 . ىلاعت هللا لوقل يأ : هلوقل

 . عومسملا توصلا يأ : هنأك

 . سلمألا رجحلا وه : ناوفص

 . ةکِئالملا يف يضميو ٌلوقلا اذه ٌصّلخي يأ : كلذ ْمُهُدُشني
 هللا اهاضق يتلا ةملكلا يأ : اهعمسيف

 . نيطايشلا َنِم ٍةكئالملا مالكل ُفطتخملا : عمسلا قرتسم
 یّتح ضعب قوف مهّضعب نيطايشلا بوكر ّفصو يأ :ةَفَصو

 .هللا ةيضقي رمألاب ةكئالملا ٌثّدحت َنوُعمسي ثیح ىلإ اولصي

 .اًهلامأ :اهقّرحف
 . اهنيب قرف يأ : ةعباصأ نيب دّبو

 هببس هببس فطلو یفح اًمع ةرابع وهو :َرحسلا ٰیطاعتی يذلا :ٌرحاسلا

 . اهريغو یقژلاو ٍدَّقَعلا لمع ْنِم

 يعّديو ےب وس دس یب سم : *هاكلاو

 ۱ . رارسألا ةفرعم
 هب یم يذلا وهو :ٴباھشلا قرتسملا َكردأ يأ : ُباهشلا ةكردأ

 .هقرحيف اًهئاقلإ لبق

 . نهاكلا وأ رحاسلا يأ : ثذكيف

 . اًهاَقَلَأ يتلا ةملكلا يأ : اهعم

 الملا ميكس نع الو ا زس : ٍثيدحلل ئلامجإلا ىنعملا
 ا مهتر لاق اًمع مهلؤاستو ِفوخلا ّنِم مهيرتعي امو هللا مالکل

 مالك نوفطتخي نيذلا نيطايشلا ةلمعت امو . ضعبل مهضعب

$ 
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 هيقلت امو سانلا َنِم ٍناهكلاو ةرحسلا ىلإ هيقلثل كلذ يف ةكئالملا
 ا ق تھا شالا رو م نيطايشلا

 اھُملعی ةمكحل  نهاكلا وأ رحاسلا ىلإ ةكئالملا َنِم ةعومسملا ةملكلا
 ہم تم س ہو ؟شاتروالالاءعبس رين 090
 ا ضف سانلا يف اهّلُك ٌعاَذُتو ةبذك نوعستو عست یمدالا وأ

 as ےس
 ناك اذإ هنإف . نیکرشملا ىلع ّدرلا هيف َّنأ : بابلل ِثیدحلا ٌةبس

 هنأ ملع ة ھا نیا مالعا ام مولا الك امس اع الما اح اذه

 . مُهَنود ْنَمِب فيكف ْمُهَل ةدابعلا َّنِم ءيش فرص زوجي ال

 : ثيدحلا نم ُدافتسُي ام

 ععلاگاا ءاينآلاو ةكتؤادبلا نودع ةيذلا نيكرشملا ىلع دلا ےن
 .ُهَل ٌكيرش ال هدحو ةدابعلل ٌقحتسملا هنأو هناحبس هللا ميظعت - ؟

 .ٌعمسُي مالكب ِهمَّلكت ثابثإو هقلخ ىلع ا ولع ثابثإ - ٣
 ضعب يف رجاسلاو دا قد ار تاھکلار رعنا 0طا ےک

 .نايحألا

 . ليلقلا ردانلاب ال ريثكلا ٍبلاغلاب ةربعلا نأ 5



 - ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 كو َن لاق : لاق هنع هللا يضر - َناَعْمِس ِنْب ساونا نَعَو

 تدا يخولاب مَلَكت رمألاب يجو ْنَأ یلاَعَتٴشا دارأ اذإ» : اک هلل

eَرَع هللا نم ًافَْخ ٌةَديِدَش ٌةَدْعَر» :َلاَق وأ (ةَفْجَر ُهْنِم  

 ادجش اوُوَح وأ اوُقِهَص ِتاومعلا ُلْمأ كلذ حمص اإ ءّلَجَو
 م .داَرَأ امب هیخَو نمل هلق ليربج هَ عقرب نم لا نو

 لاق اذاَم ام اهتم ُهَلَأَس ءاَمَسِب وَ م املك ِةَكِئَألَملا یلَع ٌليربج ومي

 .ريبكلا ٌحِلَعْا َوهَو َّقَحْلا لاق :ٌليربِج لوفي ؟ليربج ا اٹ
 ھو ےس

 ىلإ يځولاب ليربج يهني .ٌليِرْبِج لاق ام ا
 . 270ج َّرَع قع 4

 ا«

] 

 يبالَکلا دلا ٍنبا - نيسلا رسكب  ناعمس نب ُساونلا وه : نساونلا

 . هنع هللا يضر ليلج ٌئباحص

 . هئايبنأ ْنِم ّيبن ىلع لزنملا هللا مالك : يأ : یحولا

 . تاومسلا باصأ يأ : تاومسلا تذخأ
rG و 

 هي اا ل 00 دے

 وس
 . یشغلا قعصلا :اوقعص

 )١( مقر ديحوتلا يف ةميزخ نبا هجرخأ )۲۰٢( مقر ةنسلا يف مصاع يبأ نباو )٢١٥(

 .ةعيرشلا يف يرجآلاو
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 . دوجسلاب اوطحنا انه ُدارملاو «ئلعأ ْنِم طَقَس : رح : اوُوَخ
 . لوکی ٌربخ حتفلاب : لوأ

 يخلو اسلا ا را تح لأ

 رع هّبر ةمظع ْنَع يللا يبن ڑبخی :ثیدحلل ٌيلامجإلا ىنعملا
 ِتاومسلا ُبيصي ُهَّنِإَف «هيحو ْنِم َءاش اَمِي ٌمَلکت اذإ ەناَحْبُس هنأب لجو
 بس بی یس سس ورک ترس رمی

 دوجسلاب اوطحناو مهيلع يشع هغ لجو رع هللا مالك ةكئالملا ِتعمس

 ةَسأر عفرب ن لوا مالسلا هيلع ٌليربج وكي م ہم ًافوخو هلل ًامیظعت

 رمي ّمُث ءہِرمأ نم َءاش امہٴللا هٌملكيف ٠ «هلسر َنيبو هللا نيب ڑیفسلا هنأل مهنم
 : هلوقب مُهُبیجیف ؟هللا لاق اًمع هنولأسيف ٍتاومسلا ةكئالم ىلع لیربج

 ليربج يِضْمَي مث ءَلاَق ام َلثم َنوُلوقيف (ُريبكلا ّيِلعلا وهو ّقحلا لاق)
 . هايإ هغيلبتب هللا ُهَرمَأ ْنَم ىلإ هغلبيف يحولاب

 د ناپ نیا سرا نقاد دولا بال خنت يمانع
 .هللا َرْيَغ َدَبَع ْنَم ىلع ٌدرلا هيفف «هنم ٍتاومسلاو ٍةَكِتالملا ِفوخو رش

 : ثيدحلا نم ٌدافتسي ام

 .ِهتاَقولْحَم ْنِم هلآ لا عَم اوذختا نيذلا ٍنيكرشملا ىلع ٌدرلا ١-
 .ُةَّدحو ةدابعلل هقاّمحتساو ًالعو ّلج هللا ةمظع نايب ١

 . ُءاشي فيك ُءاشَي اَب َءاش ىَتَم ملكتي هللا نأ ثابثإ 5
 . هقلخ ىلع ہللا ولع تابثإ ےک

 . ُمالسلا هيلع َليربج لضف -
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 ةعافشلا ُباَب

 ےہ ہو صو ےہ رےہ لاوَكَو

 نا أو نأ نوفا َنِذْلا و دب زنا 1 : یلاعت

 ١61١[. : ماعنألا] یش 5 و ونو e در

 ام نورِربی نوكرشملا َناك امل هنأ :ِدیحوتلا باتكل بابلا ةبسانم

 نحن نولوقيو «ءايلوألاو ءايبنألاو ةكئالملا ٍءاعد ْنِم كرشلا ّنِم هيلع مه
 يقلي روم ةيرن رر تا مول ميلكا دراز اوس

 َّنأ ىلع ججحلا ةّماقإ بابلا اذهب هللا ُهَمحر ُفنصملا دارأ ہللا دنع انل

 . هيلإ يدون حا صا یب ہتھ حت

 وک ت-هلثم ىلإ ء ءيشلا مض ىنعمب عفش ردصم : ةعافشلا

 بو ا

 . هدنع وه نمم

 . اهنم ٌريذحتلاو ةفاخملا عضومب ٌمالعإلا : وهٌراذنإلا : زذنآو

 .ِنآرقلاب : يأ :هپ

 .َنوَشخی : َنوُقاخي
 اوٹ وا عجل : اور نأ

 دعجع رپ وس يضرم رى : عيفش الو يلو هنود نم مهل سيل

 .ْمُهَل عفشي عيفشو ْمُهُرصني ٌيلو لك ْنِم نيلختم ؛ يأ
 نارقلاب ترخ ال تمل لاح لرش : ةيآلل ئلامجإلا ىنعملا
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 یکن مع ادل لم يف دولسي لو شا نولي مهمل ذر

 . ةمایقلا موي هباذع ْنِم هب هللا

 نوعدي نيذلا نيكرشملا ىلع ّدرلا اهيف َّنأ :بابلل ةيآلا ةبسانم
 . ةعافشلا مهنم ا نيحلاصلاو َءايبنألا

 : ةيالا نم دافتسي ام

 نوبلطي نيحلاصلاو ءايبنألا ىلإ نوُبَرقتي نيذلا نيكرشملا ىلع ٌڈرلا - ١
 یی سس

 . ةمايقلا مويب ريكذتلاو ظعولا ةيعورشم ۲

 . ةظعوملاب نوعفتني نيذلا مه نینمؤملا َّنأ -
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 ٤٤[. :رمزلا] © اعيِج هعمل رک لق # : یلاَعت ِهِلْوَقَو
 ۲٤٢[. :ةرقبلا] ويد اله دنع مَّن یل ا نم $ :هلوقو

 ءيش مهنم اهنوُبلطت نمل َسیلف هلل كلم ىه :يأ :ةعافشلا هلل

 اکو لاک امج

 .دحأ ال يأ : يذلا اذ نم

 الإ اًهِريغ الو ةعافشب ملكتي ٌدحأ الف ءاهيف هل : هنذإب الإ هدنع غفشی

 : مالكلا يف ل ىلاعت“ هللا َنذأ اذإ

 نوُقّلعتي نيذلل َلوقی نأ هّبن هللا ُرمأي :نيتيآلل ٌيلامجإلا ىنعملا
 َنِم مهنوعدت نمل سيل : ةعافشلا ٌمهنم َنوُبلطي نيحلاصلاو ءايلوألا ىلع

 الإ ٍدحأل ًةعافش ٌّدحأ عيطتسي ال هلل كلم اهلك يه امنِإ «ءيش ةعافشلا
 ىلاعتو هناحبسٴهللا َنذَأ اذإ الإ ةمايقلا موي ملكتي نأ كلمي دحأ الف «هنذإب
 . مالكلا یف

 اوذختا نيذلا نيكرشملا ىلع َّدرلا امهيف َّنأ : بابلل نيتيآلا ةبسانم
 رويس اع را ةع اوو ااو کلا تھ نود نم الا
 اوعفشي نأ نوعيطتسيف ًاتیش ةعافشلا َنِم َنوُكِلمي مّهَنأ نوظی ٠ لا
 . ِهْيْذِإ ريغب ىلاعتو هناحبس هللا دنع

 : نيتيآلا نم ٌدافتسُيام
 ١ - نيقولخملا ّنم ةعافشلا َنوُبلطي نيذلا نيكرشملا ىلع ٌدرلا .

aےس ص رص ثل و ےک 7  

 . هدحو هنم اًهبلط ٌبجيف هدحو هلل كلم ةعافشلا نأ 5
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 كلو
 .هناطلسل يتلخلا عيمج عوضخو هئايربكو هللا ةمظع نايب - کک یک

 . اهب هللا نذأ ْنَمِل ةعافشلا ثابثإ ةيناثلا ةیالا يف ےگ



 م

 o 22 ےل ہہ مے ص ےس و ساس ےس م نگر
 9 و ساس و : ىلاعت هلوقَو

 :0٠ مسا 4 قرة لأ اب لال درو ساسة ار چ ےہ 0
 نم ٌريثك :اهانعمو .ءادتبالا ىلع 7 و يف ر ا مک

 . ةكئالملا

 .ًادتبملا ربخ عفر عضوم يف . عفنت الو يدجتال : ینغُت ال

 . ةَعافشلا يف ْمُهَل : ”هللا َنذأي نأ دعب نم الإ

 . هدابع نِم : ٌءاشي نمل
 .هلمعو هلوق هنع : ىضريو

 مهتناكم عم ةكئالملا َنِم ًاريثك نأ یلاعت ربخُي : ًالامجإ ةيآلا ینعم
 نأ مهل "هللا َنذأ اذإ الإ ةٌعفنت الو ءائيش ٍدحأ يف مُهْتَعافش يِدْجَت ال ُهَدنع
 يضر نمم هيف عوفشملا ناكو ءودابع ْنِم هل ةعافشلا ًءاشي نميف اوعفشي
 يف اذه ناك اذإو «هريثكو هليلق كرشلا َّنِم آملاس وكي ناب هلمعو ُهلوق هلل
 . ىلوأ باب ْنِم ْمُهُریغف ةكئالملا ٌقح

 َنوبلطی نيذلا نيكرشملا ىلع ّدرلا اهيف نأ : بابلل ةيآلا ةبسانم
 . نيقولخملا ّنِم ْمِهريغو ةكئالملا َنِم ةعافشلا

 : ةیالا نم ٌدافتسُي ام

 مهنم نوُبلطي َنيقولخملا ىلإ نوُيَرقتي نيذلا نيكرشملا ىلع ٌڈرلا - ١
 . ةعافشلا

 . هنم الإ ٌبلطَت ال ہدحو هلل كلم ةعافشلا َّنأ - ٣
 : نيطرشب الإ عفنت ال ةعافشلا َّنأ - ٣



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 اٹھا

 . عفشی ْنَأ عفاشلل برلا ْنذِإ : لوألا طرشلا
 ِدیحوتلا لهأ ْنِم ّنوكي ناب هيف عوفشملا نَع ٌهاَضِر يناثلا طرشلا



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
۷ - 

 ےن ۶ اپ ےس رم ےس 0 ° و مس

 ال وا نود نم مہر کیلا اودا یف ٭ : ىلاَعَت لوقو

 ني منهل او ورش نم اھ یف من امو ل یا رت : نيتيآلا مامت
 أولا رھیو نع عرف اذ حل < وأ مِل الإ دنع ُهَعَصَّلآ عم ا ا ایل رھ

 YY] ء۲ اب 4( دلال رَ لا ارڈاق مکر لاق

 . نيكرشملل : ي 5
 . ةهلآ مهومتمعز : أ

 نک رر مك وتشيل ےوقو و دس

e 

 لکل لاقُيو ڈرتا ليلا دلا ذارمللاو ڑرش وأ ريخ ْنِم :ةر
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 .هللا عم ةكرش :كرش
 . ىَلاَعَت هلل : يأ :ُهلامو

 . ةهلآلا ّنِم : مهنم

 . ضرألاو ِتاومسلا رمأ ريبدت ىلع ُهُيعي نيعم : ريهظ ْنِ

 مُهَبِهلآ نإ : مهلوقل ڈر ىلاعت هللا دنع : ئا هدنع ةعافشلا منت الو

 . ةَدنع عفشت

 نیک رشملل َلوقي نأ هّيبن ەناحبسٴهللا ُرمأي : نيتيآلل ئلامجإلا ىنعملا
 ُفشكتو مكُعفنت اهَنأ متمعز يتلا ُمُكِيهلَآ نم اوبلطا : يَّدحتلا هجو ىلع



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا

 نوكلا نم َدوگلمی ال مھنَأل كلذ ىلع نوردقي ال مهتإف . مُكْنَع َرضلا
 للا عَم ةكرش ىندأ ٍنوكلا يف مهل َسیلو .ًالقتسم اكلم ةلمن رغصأ َنزو
 مّدقتلا ىلع َنوُرِدقي الو ءرومألا فيرصت يف هللا ُنيعي ٌدحأ مهنم َسيلو
 ةعافشلاب ٌنذأي ال .وهو كلذب ْمُهَل َنِذأ اذإ لإ ْمُكَل ةعافشلا يف هيدي نيب

 الو كلملا یف نوكراشي الو ًالالقتسا اعيش نوكلمي آل ْمُهَف «كرشمل
 مُهثَدابع تَلطَبَف . هْیذِإ ريغب هدنع ةعافشلا َنوكلمي ًالو َكلاملا نونواعي
 . هللا نود ْنم

 نوبرقتي نيذلا نيكرشملا ىلع ّدرلا امهيف نأ : بابلل نيتيآلا ةبسانم
 .رضلا عفدو عفنلا بلجل ْمُهَتوعديو ةعافشلا مهنم نوبلطي «ءايلوألا ىلإ

 : نيتيآلا نم ٌدافتسُي ام
 ةكئالملا َنِم ةّهلآ هللا عَم نوعدي نيذلا نيكرشملا ىلع ٌڈرلا ١

 . ارض مهنع نوعفدي وأ ًاعفن هَل نوكلمي مهنأ نومعزي .مهريغو

 . كلذ يف مهترظانمو كرشلا لاطبإل نيكرشملا ةجاحم ةيعورشم - ۲
 اگ ةرشملا نأ كتذو.«قوكرشملا اهب قلع ىلا بابسألا عطق ۳

 هيف نمم الإ نوكي ال عفنلاو . عفنلا ْنِم هَل لصحي اَمِل هَدوبعم ختي

 تا نم الصح
 . ةدباع هنم ةديري اَمِل کلام نوكي نأ اّمِإ : ىلوألا
 . كلاملل اكيرش َنوكي ْنَأ امو : ةيناثلا
 . هل ًائيعم وأ ًاريهظ نوكي نأ اّمإو : ةثلاثلا

 . ةدنع ًاعيفش َنوکی نأ اًمإو : ڈعبارلا

 هلا ىف ةعيرألا با ا اداه ىلا هاب یگ در

 . اھتَدابع ْتَلَطبف . نيكرشملا



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 د |( ۹ '

 ٤ - هللا نذإب ُنوكت یتلا ةعافشلا ُثابثإ .

 اهيف ُنْذأي ال ىلاعت هللا َّنأل ؛ةعافشلا ٌمُهْعْفنت ال نيكرشملا َّنأ هە
 كرشمل .
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= 

 لاو ل اف زك اا اللا نتن + ساكنا ولأ لا

 الا قي لو هلل انوع وك وأ «هنم طْسق وا كلم هرْيَغِل َنوُكَي ْنَأ یف

 الو ٭ :َلاَق امك ؛ةبرلا هل َندَأ ْنَمِل الإ عفنت ال اهنأ َنّيبف ءةعافشلا

 YA] : ی0 < نبأ یل الإ ترقق

 مك ٍةَماَقْلا موي ةيفعنُم يِه َنوُكِرُْمْلا اهب يتلا َُعاَمَشلا هذه

 لو لف يِتْأَي هنأ اي بلا رب ا «ْنآرَقْلا امان

 ءطخُت لأْساو ءْعَمْسُي ْلُقَو كم عفرا :هل لاقي مت - ًالَوأ ِةَعاَفُشلاب
Eاک را  

E 
 هلإ آل لاق ْنَم» : لاَق ؟َكِتَعاَمَشِب سانلا ُدَعْسَأ ْنَم :ةَرْيَره وبأ لاقو

 . ")ويلف نم م ًاصلاخ هللا الإ

 كرشأ ركل نوح كلو شا ٍنْذِإِب صالخإلا ٍلْهَأل ُةَعاَمَّشلا كل

 فْغَيُف صالخإلا ٍلْهَأ ىَلَع ُلَّضَقَتي يذلا َوُه ُهَناَحْبُس هللا َّنَأ ةتقيقحو .للاب

 . دوُمْحملا َماَقَمْلا لايو ُهَمِرْكْيل ؛ فَي هلأ نم اد ةو مهل

 ةعاَمشلا َتَبْنآ اَذَهِلَو كرش اًهيف ناک اَم ٌَنآرُقْلا اهاَمت يلا ٌةَعاَمَّشلاَ
 ديحاوّتلا لهل الإ ُنوكَت ل اَهَنَأ ةي يبنلا َنَيَي ْدَقَو .عضاوَم يف هنْذِإب

 . همالك ىهتنا . صالخإلاَو

 ِنب ميلحلا دبع نب دمحأ نيدلا ٌئقت مالسإلا خيش : وه سابعلا وبا

 )١( مقرب يراخبلا هجرخأ )۳۳٣٣( مقرب ملسمو )١95(.
 )۲( مقرب يراخبلا هجرخأ )۹۹(.
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 تناك «ةديفملا ِتافنصملا ٌبحاص روهشملا ٌمامإلا ةيميت نبا ےہ
 نما م۷۷۸ تا اتر

 سلا وه طفلا: طسق

 َنِم هللا ريغ نم اهنوبلطي يتلا : يأ نوكرشملااهتظي يتلا ةعافشلا
 دادنألا .

 غو .نيحيحصلا يف ِتباثلا ثيدحلا يف يأ :ٌئئبنلا ربخأو
 ةعافشلا ثيدح نم .

 ةلسمو ٌيراخبلا هاور يذلا ِثیدحلا يف :يأ : ةريره وبأ لاقو

 ةريره يبأ نع ٌئيئاسنلاو .

 اهب ةداعس ْمُهرثَكَأ : سانلا ٌدعسأ .

 طقف هناسلب اهلوقي يذلا قفانملا َنِمٌنارتحا : هبلق نم اصلاخ .
 امك ال ةحيحصلا ةَعافشلا ِنایب يف رمألا ةقيقح : يأ : ةتقيقحو

 رشملا هّنظي 0

 مهلك قيالخلا هيف ةثمحي يذلا :ئآ :دومحملا م اقملا .

 اه مالسإلا حبش مالك قايس نم وا ةوصقم
 ديف «يابآلاّنِ بابلا اذه يف امِلاريسفتو احرش هیف

 ١ ةتبثملا ٍةَعافشلا ةفصو ةیفنملا ةعافشلا ةفص .

 ١ - الگ ٌئبنلا لعفي اذامو ءدومحملا ٌماقملا يهو ئربكلا ةَعافشلا ٌركذ
 ظ . اَهيف هل نذؤُی ىتح

 .ٍناميإلا لَا ٍةَعاَمْشلاب سانلا دعسأ نأ ۔۳
 ةَعافشلا ّنِم عاونأ ةتس ةي هل : ةدئاف .

 ىهو ءال دمحم انبن اهب ٌنصتخي ىلا ئربكلا ةعافشلا :لوألا
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 ظ >٥

 يف مهماقم ْنِم ْمُهَحيريو مُهَنيب هللا ّلصفيل «فقوملا لهأل ةعافشلا

 ۰ . فقوملا
 . اهولُحدي ىّتح ةنجلا لهل ُهُمَعافَس : يناثلا
 ال نأ رانلا َلوخد اوُبّجوتسا ةاصعلا ّنم موقل ةعافشلا :ثلاثلا

 | . اهوُلُحْدَي
 . اهنم اوجرخي نأ َرانلا اولخد ةاصعلا نم موق يف ٌةعافشلا : خبارلا

 هعفرو مهباوت ةدايزل ةنجلا ِلهآ نم موق يف ةعافشلا : نسماخلا

 . مهتاجرد

 باذع هنع َففخي نأ بلاط يبأ هّمع يف ةا ةتعافش : نسداسلا

 .راثلا

 د 23 2



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 و

 باب

 . 4 بح نم ىرجت ال كت ¥ : یلاعت هللا لوق

 4© تيئقشلاب ْمَلَعَأ وهو ءا نَم ىدَجَ هَل یکن :  ةبآلا مامت
 ٥٤[. :صصقلا]

 نيذلا ِروبقلا ِداّبَع ىلع ٌدرلا هيف َّنأ :ٍديحوتلا باتكل بابلا ةبسانم

 ٌئبنلا ناك اذإ هلأ كلذو .رضلاو عفنلا نيحلاصلاو ءايبنألا يف نودقتعي

 هتوم دعب هل اَعدو هل زسیتی ملف هتايح يف هّمع ةياده ىلع صرح دق كي

 ؛ٌبحأ ْنَم ةياده ىلع ٌردقي ال لوسرلا َّنَأ هناحبس َركذو «َكِلذ ْنَع يه

 بلجل وب ُقّلعتلا ّلطبف ءًاعفن الو اًرض ڭكلمي ال لكي هنأ ىلع لدي اذهف

 . ٰیلوأ باب نم هريغو ءّرضلا غور توپ

 . الہ ىبنلل باطخلا : كنإ

 ةوعدلا ةياده امأو . مالسوإلا يف يف ٍلوخدلل قيفوت ةياده : يدهت ال

 ميسم طر لإ ىد كنو # اهكلمي لوسرلا نإف نايبلاو
 | . هتياده : تببحأ نم

 . مالسإلا يف ٍلوخدلل قفوُي : ءاشي ْنَم يدهي هللا ًنكلو
 .ةياوغلا ٌقحتسي كم ةيادهلا ٌقحتسي ْنَمب ُملعأ :يأ : نيدتهملاب ٌملعأ وهو

 دقت ال كنإ :لكَي هلوسرل ىلاعت لوقي :ةيآلل ئلامجإلا ىنعملا

 ديب وکی امّنِإ كلذ کلو «مالسإلا يف ُةَوحد تحت نم يفوت ىلع



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
I= ْ 

 ال نمم هّفحتسي ْنَمب ملعأ وهو «هل َءاش ْنَم قفوي يذلا وهف «وثلا
 ْ قفس

 ال لپ لوسرلا َّنأ ىلع ةحضاو ةلالد اهيف َّنأ : بابلل ةيآلا ةبسانم

 ٌدرلا اهيقف فا كيب هلك مالا ّنأو «اغتم الو ٤ اطع الو اعفن الو ا ۶ض كلمت
 . تاجاحلا ِءاضقو ِتابركلا جيرفتل ةنوداني نيذلا ىلع

 : ةيآلا نم ُدافتسُي ام

 نون بس تر را ہوش الرا 5آ ةو فلا ىلع ذولا 5

 . ةَمارکلا ٍليبس ىلع توملا دعب
 .ةتاحبس هللا ديب قيفوتلا ًةياده َّنأ 9

 : Eةناحبس هلل ملعلا ثابثإ .

 ٤ - هناحبس هلل ةمكحلا ثابثإ .
 . هللا ريغب قّلعتلا لاطبإ 06
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= 

 ا لا ديب نع ٍبْيَسُملا ِنْبا ِنَع حیجٌصلا يف
 وُبأو هيما يبأ نب هللا دبع ُهَددِعَو ال هلل ُلوُسَر ٌهَءاَج ةافولا بلاط
 دنع اهب كل ۴ جاحأ ميلك هلا الإ هلإ ال لف مَع ايد هلا لاكفا ه لھَج

 يتلا هْيَلَع داع ؟ٍبلَطُملا ِدْبَع ةَ ْنَع ُبَعْرَ : هل ًالاقف . هللا

 ىبَأَو . بِلَطُمْلا ِدْبَع ةَلِم ىلَعَوُم : َلاَق اَمُرِخآ َناَكَف . اًداَعَأَف ای
 هنأ مل اَم كَل َنَرِفْغَتْسأَل» : الگ بلا َلاَقَف . هللا الإ هلإ آل َلوُقَي نأ

 IF بیلو یل تک اَم #9 : لجو زع هللا َلَرَنَأف (َكْنَع

 . 11٠ : ةبوغلا] كفيف ىل وأ اتاك ولو نيڪ نيكرْشمْل اورِفْغَتَم نم

 دہی ہللا کیلو تبا نم ید ہت ال كت # : بلاط يب يف او

 . [55 : صصقلا] و اس ملعَأَوَهَو ءا نم م

 ءاملعلا ٌدحأ بيسملا نب ٌديعس وه :بيسملا نبا ةمجرت - أ

 . ٌنيعستلا دعب تام َنيعباتلا ّنِم رابكلا ِءاھقفلاو

 . ٌيراخبلا حيحص : يأ : حيحصلا يف

 . ًنامثع ةقالخ يف يفوت ٌييباحص ُبيسملا : هيبأ نع
 .اھتاَمدقمو اھتاَمالع : يأ :ٌةافولا بلاط ابأ ثرضح امل
 ٌكايلد ةرسكلا تخم ا ناک فان ہد (ٌمع) : مع ای

 . اھیلع

 )١( مقرب يراخبلا هجرخأ )١75١( مقرب ملسمو )۲٢( دنسملا يف دمحأو )۱٦۸/٥ء

ETT 
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 . (هللا الإ هللإ ال) ْنِم ِلَدَبلا ىلع بصنلاب :ةملك
 - ٍرمألا باوجب مزجلا ىلع ًةحوتفم ميجلا ِدیدشتب :ٌّجاحأ

 . هللا دنع اهب كَل ٌدهشأ يأ ةجحلا نايب يهو ةّجاحملا

 ؟ كل رتتأ ؟ُبغرتأ

 ةجحب هركذ «مانصألا ةدابعو ٌكرشلا يه :بلطملا ِدبع ةلم
 .۲ : فرخزلا] 4 ةَ عزع اک آبا ے ہوا # : نيكرشملا

 ال ْلُق ٌمَع اي :هّلوق يهو ُهَتَلاقم هيلع َداعأ : يأ : ٌيبنلا هيلع َداعأف
 . للا الإ هنلإ

 : يهو اًمُهَتلاقم هللادبعو لهج وبأ هيلع داعأ : يأ :هيلع اداعأو

 ؟(بلطملا ِدبع ةلم ْنَع ٌبغرتأ)
 ريمض ملكتملا ِریمضب يوارلا لدبتسا : بلطملادبع قلم ىلع وه

 . روکذملا ظفلل ًاحابقتسا بئاخلا

 .ُهلْبَق امل ڈیکات اذه “لا الإ هللإ ال :لوقی نَأ ىبأو

 . يهنلا ئنعمب ٌربخ وهو « يبني ام : يأ : ٌىبنلل ناک ام

 نم هيَ ّيبنلا يمحي بلاط وبأ ناك : ثيدحلل ٌئلامجإلا ىنعملا

 ايڪ ناكف ء سانلا TT ام هتيامح نم لعفو «هموق ذأ

 قايس يف وهو ٌهَءاجف ضرَم امل هداع هنأ كلذ نمو «هتياده ىلع ًاصيرح

 تل هل سا تا تاج ةوكلا دالا هلع حفرضو ترملا
 اظ ضرع و دج لا ك ل رقي نأ هم تاطع تاسلا لا

 هيلع لذت ام مھِهلِعل ؛كرشلا وه يذلا هئابآ نيد ىلع ئقبي نأ نوكرشملا
 لَك ٔیبنلا داعأو .هّدحو هلل ةّدابعلا صالخإو كرشلا يفن ْنم ةملكلا هذه
 راهو ڈر اسلا ةوكرشملا عار قع د اهلا ام كنتم
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 . كرشلا ىلع هتومو ٌّقحلا نع هّدصل ًاببس
 ْنِم عَتْمُي مل ام ةرفخملا هللا َنِمُهَل َنَبلطيل لكي ٌئبنلا تفلح كلذ دنعو

 ىلع اهب ٌلّضفتي هللا ديب ةيادهلا َّنَأ هل نيبو َكِلَذ نم عنملا هللا لزنأف . كلذ
 . حلصی ال نمم اَهَل ٌحْلصي نم ُملعي هنأل ؛ ءاشَي ْنَم

 وه ْنَمِل ًاعفن ُكِلْمَي ال لگ لوسرلا نأ : بابلل ِثیدحلا ةبسانم
 وأ عفنلا بلجل لَو هيلع ِّلعتلا نلطب ىلع كدي امم «هيلإ سانلا برقأ
 . ئلوأ باب نم هريغو ءٌرضلا عفد

CT 

 .همالسإ َ يجراذإ كرشملا ضيرملا ةدايع زاوج 3

 . ناسنڑلا ىلع ٌرشلا ءانرقو ءوسلا باحصأ ةف تأ
 الاى ءايلوألاو مانصألا ة ةدابع كرت هللا الإ هلإ ال ىنعم ّنأ ۔٣

 . اًَهاَنْعَم نوفرعي نيكرشملا َّنأو .ةدابعلاب هللا دارفإو
 .مالسإلا يب لَ داقتعاو مؤقت ملم نعل الإ لإ ١ لاب 20 هذ
 ميتاوخلاب لامعألا نأ 0

 میپ یار رر را ا -1
 . ررضلا عفد وأ عفنلا بلجل ہریغو لئ ّيبنلا ىلع يّلعتلا ٌنالطب -۷

 . بلاط يبأ ٌمالسإ مَعَ ْنَم ىلع ڈرلا ے۸

 اهيلإ عجري ةجح مُهلوق لعجُي ثيحب ٍرياكألاو ٍءابآلا ٍديلقت ة ةف ے۹

 . عزانتلا دنع

 -_-"-7ئ ۱ص
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 باب

 نيِحِلاَّصلا يف ُدْلُعْلا وُه مهتيد ْمِهِكَْكَو مَآ يب رْفُك َبَبَس نأ ءاَج ام

 ت رق نعاس ينج رو مس وج مع

 يف اولْس ال بتكحلا ّلهأتي # :َّلَجَو رع هللا لوقو

 .[ ١/١ :ءاسنلا] € مزید

 نيب e e باتكل بابلا ةبسانم

 دو ا و و ا بیس

 . نيحلاصلا

 . ةلدألا ّنم : يأ :ءاَجاَم

 . (رفك) هيلإ ِفاضملا ىلع ًافطع ٌرجلاب : مهكرت

 داقتعالاو ٍلوقلاب میظعتلا يف طارفإلاو ٌدحلا ٌةزواجم : :وه :ٌرلغلا

 . ےہ ىلاعت هللا رَم مآ ام يّدعتو

 . مهريغو ءايلوألاو ءايبنألا َنِم : نيِحِلاَّصلا يف

 . ئراصنلاو ٌدوهيلا مه : باتكلا ّلهأ

 يف ىراصنلا ًالَغَف ءْمكْلٴللا َدَّدح ام اوُدعتت ال : ْمُكِنيد یف اوُلغت ال
 . ريزع يف دوهيلا ًالغو حيسملا

 ام يّدعت نع ىراصنلاو دوهيلا هللا ىهني :ةبآلل ئلامجإلا ىنعملا

 هولزنيو هللا هّلزنأ يتلا هتَلزنم قوف قولخملا اوُعَقريال ناب ْمُهَل هللا دَّدح
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 . لل الإ يغبنت ال يتلا ةلزنملا
 املا فی ءًاقلطم ٌرلغلا نع ء ىهنلا اهيف َّنأ : بابلل ةيآلا ةبسانم

 عيمج لوانتي ٌماع هلإف باتکلا لهأل ناك ْنِإو ات ءنیجلاّصلا يف
 يف ىراصنلا لْعف يحاصر ا يف اولعفي نأ مهل ًاريذحت ةمألا
 . ریزع يف دوهيلاو حيسملا

 : ةيالا نم دافتسي ام

 . كلذ ريغو لامعألاو صاخشألا يفٴولغلا ٌميرحت ت ١

 صاخشألا يف مهول يف ْمُهَهَباش نمو ىراصنلاو دوهيلا ىلع ٌدرلا -۲
 . كلذ ريغو لامعألاو

 ٌيبناج نيب رومألا عيمجو نيدلا يف ِلادتعالا ا ىلع ثحلا ۔۳٣

 . طيرفتلاو طارفإلا
 . هلئاسوو هبابسأو كرشلا َنِم ٌريْذحتلا اگ

= 



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا

 وق يف ان فا یر سابع نا نڪ حيحصلا يف
 وا ا و دو نرم لو کھلا درد ا لاقت

 . 157 : حون] € امضو

 اًملف «حون موق نم َنيحلاص لاجر ا هذه» : لاق

Fa ga eيتلا مِهسِلاَجَم ىلإ اوُبِصنا نأ :  

 لو تک روک اھوُمَسَو ًاباصنأ اهيف َنوُملْجَي اون
3 

 E راو قو تعا لح دب

u ا EN Us 

  0070ُدَمَألا ْمِهْيَلَع َلاَط إ٤ هت مُهليئامت اوُرَِوَص َمْن

 .ْمُهوُدَبع

 E O هللا

 . اھتدابع اوكرتت ال : مكتهلآ نرذت ال

 .اصوصخ ِءالؤهاوكرتت الو : يأ : خلإ . . .اًدو ٌنژذَ الو

 مهموق مهيلع نزحو نوُحلاصلا كئلوأ تام : يأ :اوكله اًملف

 )١( مقرب يراخبلا هجرخأ )٦4۲۰(.



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 ده ۱

 . مهيلإ ىَقَلآو سوسو : يأ : مهموق ىلإ ناطیشلا ئحوأ
 . داّصلا رسكب :اوبصنا

 عم نع : رسانی ىا افلا
 لاعفأ اًهِتيؤرب اوركذتيل اًهوُبَصَت نيذلا : يأ :كئلوأ َكَلَم اذإ یّتح

 . ةدابعلا ىلع اوطشنيف اًهباحصأ

 نو مِل ال نيذلا لاهجلا لغو ةفرعملا كلاز: : ىأ و

 . ديحوتلاو كرشلا نيب
 اوناك مكءابآ َّنِإ : ُناطیشلا ُمُهَل لاق امل ٌمانصألا كلت : يأ : تدع

 . اَهنوُدُبعي
 : رثألل ٌيلامجإلا ىنعملا-ج

 هذه نات ةميركلا الا ہل امهنع هللا يضر - سابع نبا ٌرسفي

 امّدعب اًهِتَداِبع ىلع رارمتسالاب اوّصاوت حون موق تا ا يتلا ةهلآلا

 ءامسأ ٍلصألا يف اھ - لاب كرشلا ْنَع السلا هيلع  حون مُهّيبن مهاهن

 اضن ا نكح مهل ِناطیشلا ليوستب مهيف اولغ .مهنم نيحلاص ٍلاجر

 .هللا نود ْنِم ٌدبعت ًامانصأ ثراص ْنأ ىلإ روصلا هذهب ُرمألا َلآف .ئهروص

 ذأ رکذ هنأ الإ ٔیراخبلا ُهَرَكَذ ام ىنعمب وه ميقلا ریا هركذ امو

 َّنأ َقَبَس ام ىلإ ُففيضي وهف ءمِهِریوصت َلبق ناک مهروبق ىلع مُهَفوُكُع
 . ًاضيأ اهتدابعل ٍببس روبقلا ىلع فوكعلا

 ببس نيِحِلاَّصلا يف خلا َّنأ ىلع لدي هتأ : بابلل رثألا ةبسانم

 ا م مهتدابعل

 : رثألا نم ه دافتسي ام

 نيدلا كرتو هللا ِنود ْنِم مهتدابعل بس ق ذأ عنا

 تا
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 لكلاب
 . ءامظعلا روص امّيسال ءروصلا قيلعتو ريوصتلا نم ٌريذحتلا

 . قحلا ةروص يف لطابلا هضرعو ِناطیشلا ركم ْنِم ٌريذحتلا

 . اًهلِعاَف ٌدْصَف َنُسَح ولو ِتاثدحملاو عدبلا ّنِم ٌريذحتلا

 ات” تعا سا غلا ىلإ لئاسر اف ا
 . هدَقف ةرضمو ملعلا دوجو ردق ةفرعم

 . ءاملعلا ثوم وه ملعلا ِدقف ببس نأ

 ورملا ىلإ هلهأب ووي دق هنأو «ديلقتلا نم ريذحتلا
0 
 . مالسإلا نم
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= 
EEN ENES 

 ا دع انآ امن مرم نْبا ىّراصتلا ٍتَرطأ امك ينوطُ

 ا (ُةُلوُسَرَو هلل هللا دبع

 ٌيشرقلا ليفن نب باطخلا نب ٌرمع وه : هنع هللا يضر َرَمع ةمجرت
 يذ یف دهشتسا قيدصلا َدعَب ةباحصلا لضفأو نينمؤملا ُريمأ ٌيودعلا

 .ھ٢٣ ةنس ةجحلا

 .هيف بذكلاو «حدملا يف ٌدحلا ةزواجم ؛ٌءارطإلا : ينوررطت ال
 يسع ىف ئراصتلا عاق يآ : میرم نبا ىراصنلا ترطأ امك

 . ةيهولألا هيف اوُعّدا ىّتح- ٌمالسلا هيلع۔

 . يّبر وب ينَفصَو امك كذب ينوفص : يآ : ةلوسرو هللا دبع اول وقف
 ا ىف ارل یر دبا : لپ لوقی : ًالامجإ ثيدحلا ىنعم

 el ایمیل ی اا سیم ىف ااا یا

 قوف ينوُعقرت الو ٌكِلذب ينوفصف هنم ًالوسرو هلل ًادبع َنوكأ نأ وُدْعَ
 سس ايام

 هقح يف ٌولغلا نع ىهن الب لوسرلا َّنأ : بابلل ِثیدحلا ةبس
0 

 هنأو ءولغلا ميرحت ىلع لدي امم تا مکس

 . ئسيع ىح يف ىراصنلاب ىضفأ امك كرشلا ىلإ يضفي

 2007 )١/ ETE 277 دمحأ هجرخأ ثیدحلاو
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 > ١١
 : ثیدحلا نم ٌدافتسي ام

 ةرئاد نم هجارخإو هيلي ّيبنلا حدم يف دحلا ةزواجم ٌمیرحت - ١

 . هللاب كرشلا ره كلذ َّنأل «ةيدوبعلا

 . هم الگ هحصن ةدش ے٦

 . كرشلا یف عوقولل ٌببس نیحِلاٗصلا يف علغلا َّنأ - "

 ٤ - رافکلاب هّيشتلا نم ٌريذحتلا .



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 ركذ نود هللا همحر ٌفنصملا ٌهَركذ ثيدحلا اذه : ِثیدحلا يوار

 نبا ِثیدح نم هجام ٌنباو ٌيذمرتلاو دمحأ ُمامإلا ُهاَوَر دقو .هيوار

 . سابع

 . ريذحت ٌةملك : مكا

 .دحلا ةزَواجم وهو ا رو وس وھی سک ولغلاو

 . ممل نم: مُكْلْبَق ناك ْنَم

 نیلا يف ةدايزلا َنم ُهَنمَأ الب ئيبنلا رذحي :ًالامجإ ثيدحلا ىنعم

 ِتاداقتعالا يف ٌولغلا عاونأ عيمج يف ٌماع وهو ؛عورشملا دحلا ىلع

 يف ًاببس نك اکی خلا کلا ميظعت يف ولغلا كلذ ْنِمَو ءلامعألاو

 ممألا لالہ يف ُببسلا وُہ هلأب ولغلا نع يلا َللع مث . مهتدابع

 م ل نع ًاداعبإ اذه يف مهيده ةبناجم يضتقي كلذو ؛ ةقباسلا

 كالهلا َنم ٠ هيلع فاخُي مهیده ضعب يف ْمُهَل كراشملا نل ؛هب اوکله

 او اتللس وغلا نک یا هيف ذا ر

 يف ٌولغلا نع ٔيھنلا هيف لخديف نرالا انُدلا يف كالهلل ٌببس

 ةميزخ نباو )۳۰۲4) مقرب هجام نباو )١/ TEV ۲)» دكسحلا يف خا هج رخأ (۱)

 . يبهذلا هقفاوو هححصو )٤٦1/١(« مكاحلاو ؛(۲۸۱۷) مقرب



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا =

 .كرشلل ٌببس هنأل ؛ىلوأ باب نم نيِحِلاَّصلا
 یدل لام ان

 ١ - هِتبقاع ِءوُس نایبوٴولغلا نع ٰيهنلا .
 . ءاطخألا َنِم هيف اوُعَقو اَم ٍبّمجتل مَمألا َنماََقبَس نمب رابتعالا 6

 ُهْنَع مِجِدعبو هلئاسوو كرشلا نم ِهَتّمُأ ةاجن ىلع ةا هص رح ٣

 طارفإلا ٌىبِناج َنيب اًمریغو ةّدابعلا يف ِلادتعالا ىلع ا ٦

 ۱ . طیرفتلاو

 . كرشلا يف عوقولل ٌببس نيحِلاّصلا يفٌولغلا نأ °
 ةع ريلحتلاو ۓلرشلا ني م ل هف وخ ةدش ے5
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 (mm Û ا

 نم م ص دے وف ےس م 8 ٍُمَء 9 مے 85 7 5 5

 كله» : لاق اک هللا لوسر نأ دوعسم نبا نع . ملو

 . “ى5ت اهلاَف (َنوُملََمْلا

 . اهريغو ةدابعو مالک ْنِم ء ءيشلا يف َنوُفمعتملا : َدوُمظنتتملا

 عالبولا يف ا تارم ثالث ةملكلا هذه لاق ا : ًاثالث

 . ميلعتلاو

 یف َىُمعتلا نأ - يي  ٔیبنلا حضوي : ِثیدحلل ٌئلامجإلا ىنعملا
 . كلذ ْنَع يهنلا ةي ةدارمو «كالهلل اس لوکی اهيف لغلاو ءايشألا

 ٌلخديو ُهْنَع يهنملا ٌرلغلا نم عّطنتلا َّنأ : بابلل ثيدحلا هة ةا

 ۔كارشلا ىلإ يِضْقُي يذلا حلا ىلإ نيِجِلاَصلا ميظعت يف ٌمّطنتلا كِذ يف

 : ثيدحلا َنِمٌدافتسُي ام
 ريدقتو تادابعلا اًمّيسال ؛ٍءيش ّلُك يف عطنتلا بانتجا ىلع ُثحلا - ١

 ظ ..نيحلاصلا
 . یش ّلك يف ٍلادتعالا ىلع ثحلا - ۲

 . الك غالبإلا يف ٌةُداهتجاو «هّتَمأ ةاجن ىلع هصرح ةدش -

 )١( مقرب دواد وبأو ء(۷٦۲ ) مقرب ملسم هجرخأ )٦٦٦۸( دمحأو )١/787(.
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 باب
 SELA ےسو تلا نِم َءاِج ام

 ؟هدبع اَذِإ يكف ٠ . حلاَص لج ِرْبق ق

 ہین لوشسرل ٹرکذ ةَملَس أ َّنأ : ةشِئاَع ْنَع حیحّصلا يف
 یخ لاَقف ءِروُصلا نم اًهيف اَمَو ِةَشَبحلا ضرأب اَهْتَر سينك ة

 رق ىلع او ُحلاّصلا ٌدْبَعلا وأ ٌحلاَّصلا لُجرلا ُمهيف َتاَم 7

 دنع قلَحْلا رارش كلو َرَوّصلا كلت هيف اوُرَوصو ًادجشَم
 ہللا (٩۱

 الإ ف“ ھا سف محو ےک ا و سہ ہہ آل ِءَدَو

 . ليئامتلا ةنتفو روبقلا ةنتف : نيتنتف نيب اوعمج ءالؤهف

 ربقلا دنع هللا ةّدابع َّنأ نايب يه :ٍديحوتلا باتكل بابلا ٌةبسانم

 : ديحوتلل يفانملا كرشلا ىلإ ةليسو
 و هلا ةيمأ ا دنه نينمؤملا 3 يه : ةملس أ ةمجرت

 . اهنع هللا يضر ه7 ةنس ثّتام ةيشرقلا

 . توم ضَرَم يف أ : و یبنلل تركذ

 . ىراَضَنلا ٌدبعم : ِنوُتلا رْسکو ٍفاكلا حتفب : ةسينك

 )١( مقرب يراخبلا هجرخأ )٦۲۷( دمحأو (01/) مقرب ملسمو )5/0١(.
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 . اًمرسكو ٍفاكلا حتفب ؛كئلوأ

 . يواّرلا نم كش دیش ا تیمور ہل وأ خلاصلا ُلجرلا

 ( ةملس ما ثركذ يتلا : يأ : رّوصلا كلت

 ُهَركَذ «ةيميت نبا مالسإلا خيش مالك ْنِم اَذَه :خلإ . . .ِءالؤهف
 . ثيدحلا نعمل حيضوّتلاك فنصملا

 وهو ةا ّيبنلا دنع ثفصو ةملس ّمأ َّنأ : ِثیدحلل ٌئلامجإلا ىنعملا

 َنّيِبف . نييمدآلا روص ْنِم ىراصنلا ٍدبعم يفهنَدَماش ام۔ِتوملا ضرم يف

 ےظع الا وشو ؛روصلا هذه اوذختا هلجأ نم يذلا ببسلا - ةا -

 رز بصنو مِمِروبق ىلع ٍدجاسملا ءانب ىلإ مهب ىَّدأ امم ؛نيحلاصلا
 َنْيَب اوعمج مهنأل ؛سانلا ٌرارش مهنأب كلذ ّلعف نم مكح نب مث ءاهيف
 ةنتفو «دجاسم اًَهذاختاب روبقلا ًةنتف :اّمه عينصلا اذه يف نيروذحم

 . كرشلا ىلإ يدي امم ليثامتلا ميظعت
 ةدابع ْنِم عنملا ىلع ةحضاولا ةلالدلا هيف َّنَأ : بابلل ثيدحلا ةبسانم

 ىَراَصّتلا لعف ْنِم كلذ نال ؛دجاسم اًمذاختاو نيحلاصلا روبق دنع ملل

 .قلخلا رارش ْنم وهف ُهَلَعَف ْنَمَو

 ا

 قا نا ؛نيِحِلاَّصلا روبق دنع هللا ةدابع ْنِم عنملا -

 . ىَراَصُنلا ٍلعف نو

 :نوكلسملا ردي 2رافكلا اع اا ےک
 ٣ - كرشلا ىلإ ةليسو كلذ َّنأل ؛روصلا بصنو ريوصتلا َنِمٌريذحتلا .

  3ذو تلخلا رارش ْنِ وهف جلاص يلجر رق ةنعآدجسم یب نم لا
 بو

 تلاش
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 و ےک تب اس ل 0 7 .ے ا ل هد رس یس

 حرطَب قفط ال هللا لوسّرب لزن امل :تلاق اهنع اَمِهَلَو

 : كلذك رهو لاَقف ءاهَقشك اهب معا اذإف ءوھُجَو یلَعُل ةصیمخ

eماا روج او ئراصتلاو (ةجاَسَم / ءايبنأ روف اوذکُتا یراسلا دولا  
 ا و رپ

 هنأ
 زا رس ےس

 ريغ هْدْبَق زرْبَأ َكِلَذ الولَو اوُعص ام رْذَحُي

 وع

 كتب نأ یش

 : هرخآ يف يف هلوق نع ينغي وهو ءملسمو ٌيراخبلا : يأ : امهلو

 e :ہاجرخا

 . توملا كلم ِهِب َلّژَن : ي نارا تامل

 . لعَج : يأ اهحتفو ءافلا رسكب : قفط
 ب پچ ا

 عنا ةدش يياقي ةجرحلاةلاحلا ذه يف : قا د ومو لاَ

 .اوُمَنَص ام عنصت نأ ِهيَمَأل ًاريذحت ْمُهَنَعَل : يأ : اوُحََص امژڈَحْب
 ق ْنَم هنعلو اوعنص امم ةا ىبنلا ٌريذحت الول : يأ : َكِلَذ الولو

 .هتيب جراخ نفل : E دق َررْأل

 نأ :ىنعملا ٌنوكيف لعافلل ءانبلاب ٍءاَكلا حتفب ئورُي :يشخ

 )١( مقرب ملسمو (570) مقرب يراخبلا هجرخأ )57١(.
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 ءانبلاب ءاخلا ٌمضب وريو .ہِربق زاربإ مدَعب مهَرَم َمَأ يذلا وه لپ لوسرلا

 اوُڑربی ملف َكِلَذ اوسَع نيذلا ُمُه ةباحصلا لأ : يملا نوكف لولا

e 

 ةيامح ىلع هنم اصح ةَ ّيبنلا نأ :ِثیدحلل ٌيلامجإلا ىنعملا ٠
 و وھس ا سو يايا بينجتو تو يحول

 ادجسم ہوڈجئیف ہرثق يف اول ال نأ تأ“ س عزتلا ةدش ةاساقمو

 ‹ مهئايبنأ روبق عَم كلذ ئراصّتلاو ٌدوهيلا ِتلَعَف امك ؛ُهَدنع نولَصُي

 .َنيبملا عالبلا علب دَقَل هيلع مّلسو هللا ىَّلصف

 ءايبنألا روبق دنع هللا ةدابع ْنِم عنملا هيف َّنأ : بابلل ِثیدحلا ةبسانم

 . هللاب كرشلا ىلإ يضفي هنأل ؛دجاسم اًمذاختاو
 : ثيدحلا نم ٌدافتسُي ام

 أل < وڈ اھیف ىَلَصُ جاسم نيالا ءايبنألا روبق ؤاختا ِعنملا 5
 . ك1 غلا ىلإ ةليسو كلذ

 ؛ُْربَق مُظَحُي ْنأ هفوخو ٍديحوتلاب هئانتعاو الب ِلوسرلا مامتها ةدش - ۲

 . كرشلا ىلإ يضُْي كلذ نل

 ىلع ءانبلا َنِم مِهِلعف لثم َلَعَف ْنَمَو ىراصنلاو دوهيلا ٍنْعَل ڑاوج -"
 ظ .دجاسم اهذاختاو روبقلا

 وس اي او یا یت - 5

 ةدشو ِتوملا نم رشبلا ىلع يرجي ام هيلع يرجي 2 شب اہ ٔیبنلا نا 9

2 

0 



 = ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 ا O و

 ْنَم ناو الأ .ًاليَِح رب بأ ٹڈخگال البلح يت نم زخم ےن لَو .ًاليلخ َميِهاَريِإ ذَحَنا امك < + ا ٌليِلَخ منم يل نوک نآرشا یلإ أرب یا0 لوُقَي وهو سْمَحِب َتوُمَي نأ
 اودختَت الف الأ کیک وہ وف ڈک اك مفتت دك

 . '«كلذ : ْنَع مكاهنأ ينإف َدِجاَسَمَ َرْويَفلا

 مجارتلا

 .”روهشم ٌيباحص ٌئلجبلا نايفس نب هللا دبع نب بدنج : وه ”بدنج )

 .- هنع هللا ىضر- نیتسلا دعب تام

 نب رماع نب نامثع نب هللادبع : قيدصلا ركب وبأ ؛وه ركب ابأ - ١

 ةباحصلا ٌلضفأو ةي هللا لوسر ةفيلخ ئميتلا بعك نب ورمع
 ا یر تو اردو وہا

 رسا ةخا سل رم لیلخلا ؛الخ

 TT , :ۂگلبق ناک نم

 ءانبو ءاَهْيَلِإو اهدنع ةالصلاب :ةجاسم ¥ روبق نوذختي

 )١( مقرب ملسم هجرخأ )٢٥٥(.
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 .اهيلع بابقلاو دجاسملا

 هنأ ىلإ هتافو لب لإ ثدحتي :ِثیدحلل ئلامجإلا ىنعملا
 ِتاجرد ئلعأ ثغلب اهنأو للا دنع هتناكم ْنَع ربخیف ءمھم ِثیدحب
 هل نوي ْنأ یمن كلذلو ءُمالسلا هيلع ٌميهاربإ هوبأ اهلا امك ؛ةبحملا

 ىلإ ةراشإ وهو ءقیدصلا ركب ابأ ناكل ٍتلخلا َنِم ٌليلخُهَّل َناَک ولو . ٍدَحأل
 ىراصنلاو دوهيلا ولغ نع َربخأ مث .هدعب ْنِم هفالختساو ركب يبأ لضف

 اولعفي نأ هتمأ ىهنو ءةيكرش ِتادبعتم اًهوُرّيص ىّنح مهئايبنأ روبق يف

 ةنكمأ روبقلا ذاختا نَع يهنلا هيف َّنأ :بابلل ِثیدحلا ةبسانم

 ْنِم مهُريغو ىراصنلاو ڈوھیلا ٌلعفت امك . كرشلا ىلإ ةليسو هتأل ؛ةدابعلل
 عدبلا لهأ .

 ئ : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ١ - ئنبُيو اًهيلإ وأ اًهَدنع ىَّلصُي ةدابعلل ًةنكمأ روبقلا ذاختا نَع ٔیھٹلا

 َكِلَذ ببسب كرشلا يف عوقولا َنِمارَّدَح «ةبابق وأ ٌدجاسم اهيلع .
  - ۲كرشلا ىلإ ةيضفملا عئارذلا دس .

 ا ل اه ىلع اخس الا تاق ےگ
 ٤ - ُمالسلا امهيلع ميهاربإو دمحم : نیلیلخلا ٌلضف .

 ٥ - ٍقالطإلا ىلع ةمألا ٌلضفأ هنَأَو ءٍقيدصلا ركب يبأ لضف .
 ١ - قيدصلا ركب يبأ ةفالخ ىلع ٌليلد هتأ .

  3% 7دہ
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 يف َوُهَو َنَعل هن مث تم یی سوا یس
 .ٌدجْسَم نبي مل نو َكِلَذ نم اَهَدْنِع ةالّصلاَو . هلكت قايّسلا
 .ًادجشم ِہِرْبق لوح اول اونوکی مود نس سیب رس اهلك تعم وه

 4 ناک اَمَك ءآدجنم یک هيف ىَلَصُي مِضْوَ 7
 راد < دجشَم ضْرَألا یل ثليُج»

 م

CI» 

 و

 "بابل ہلا يف NE ثيداحألا هيلع

 ہی نبا هذاك حور

 . بدنج ِثیدح يف امك : ایس رب ىف نع كي اقفال :ةلوقل

 ِثیدح یف اَمَک :(ُهَلَعَف ْنَم قایسلا يف وهو َنَعَل هَلِإ مل۷ :ةلوقو

 :ةشئاع

 . دجاسم اهذاختا نم : ي أ «كلذ نم اهدنع ةالصلاو» 00

 اًمذاختا نم روبقلا دنع ٌةالصلا : ىأ «ةحيسم ہت قزرت لوقو
 اد ںی ا ہیچ درس

 ینعم : یا دس دخت نا ضخ :اهلوق ینعم وهو» تا

 رق اري متع وجب يف ا لا نفد ليل يف ةقداع لو

 : يأ «ًادجسم هربق لوح اويل اونوكي مل ًةَباحصلا ناف :ةلوقو

 (١) مقرب يراخبلا هجرخأ  (To)مقرب ملسمو )1١؟6(.
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 نوكيف ُهَلَعَف ْنَم َء نْمَلو هظيلغتو َكِلَذ يف لي ہدیدشت ْنِم اوُمِلَع اَمِ
 وس وس نع ری یس

 ؛ «(أدجسم دخلا دقف هيف ةّلصلا ِتّدصُف يعرب لكو» لوو

 .َنْبُي مل ْنإو ةالصلل ّدِعأ هنوكل

 مل ْنِإو :يأ «ادجسم ىّمسُي هيف یلصُی عضْوَم ّلك ْلَب» :ةّلوقو

 (ًاروهطو ًادجسم لضرألا يل تّلِيُج» :ِهِلك ٌئيبنلا َلاَق امك :ةلوقو
 ِثیدحلا اذه يف ةي یس ثيح لبق يتلا ةلمجلل َلالدتسالا هب دارأ
 . ليلدلا هانثتسا ام الإ اهنم ةعقب ّلك يف ةالصلا زوجت 00
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 وە را نب

 _ هنع هللا يضر - ِدوُعْسَم نبا نَع ِدْيَج دس َدَمْحَأَلَو

 ايخأ ْمُهَو ةعاَلا ٌمُهكِرُت نم لا رارش نم نإ : ًاعوفرم

 . هجیحجص یف متاح وُبأ ُهاَوَرَو ''”(َدِجاَسَمَر َروُبَقْلا َنوُذْخَتَي َنيِذّلاو

 . ليضفت لعفأ ءّرش عمج عمج نیشلا رسكب : سانلا رارش

 عولطو قبادلا جورخک :اھتاَمدَقم : يأ :ةعاسلا مرد نم

 ۽ ۔ ۶ا۶. س

 . اهيلإو اھدنع ةالصلاب : يأ : ةجاسم ٌروبقلا نوذختی
 مهيلع ةعاسلا ٌموقت ْنّمَع ة4 ُربخي : ثيدحلل ٌئلامجإلا ىنعملا

 اهيلإو روبقلا دنع َنوُلصي نيذلا ُمُهنمو «سانلا ٌرارش مهن ٌءايحأ مهو

 هين روبق َّعَم لعفت نأ ِهِيَمَأل ثيذحت اذهو «بابقلا اهيلع -
 . رارشألا ءالؤھ لعف ّلثم مه حل

 «دجاسم روبقلا ذاختا نم َريذحتلا هيف َّنأ : بابلل ثيدحلا ڈبسانم
 ا لإ يرقد اهي كو تحس يف یلص

aكل تقلا ىلإ ليسوا نںرتاادمفالساا نق ينس  

 رارش ْنِم وهف اًهيف ةالصلل جاسم نيجلاّصلا َروبق ذختا ِنَم َّنأ - ١
 . هللا ىلإ ب يا  ک

 )۳٤١(. مقرب هحيحص یف نابح نبأ هححصو ٤۳١(« /۱) هدنسم يف دمحأ هجرخأ 0010
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 دصق ناك امهم «هيلإ برقي امو هلئاسوو كرشلا نع ژیذحتلا - ٤

 :لئاسولا كلت ساس

 اچ و 4
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 ۱۷ ۸, سس

 باب
 ِنوُد ْنِم بعت ًاناثوَا اَهْديَصُي نيِحلاَّصلا روبُق يف َوْلُعْلا نَا َءاَج ام

 . هللا

 ل ےکارار : : لاق ايك هللا لوشَر نأ : أطوملا يف ٌكِلاَم ىور

 روُبُق اوُذَحَنا موق ىلَعْللا ُبَّضَع دشا .ُكِبْعُي ًانثو يرْبق ٌلَعْجَت
 . 0تا مهاب

 يف رذح امل هللا هّمحر فنصملا َّنأ : ديحوتلا باتکل بابلا ةبسانم
 َّنأ بابلا اذه يف َنيِبُي نأ َدارَأ نيحلاصلا يف ولغلا 9 هلبق يذلا بابلا

 ةدابعب كِلذو ديحوتلل ِداضملا ِكرشلا ىلإ ةليسو ِروبقلا يف َیلغلا
 .روبقلا يفولغلا َّنَِريذحتلا اضيأ دارأ امك . توما

 ِنب كلام نب سنأ نب كلام ٌمامإلا وه :كلام مامإلا هة ةمجرت

 ا رو ةعبرألا ةمئألا ٌدحأو ةرجهلا راد مامإ ۔ يحبصألا رماع

 . ىلاعت هللا همح

 O ‹بصن ٌلحم يف ٌمضلا ىلع ٌئينبم ٰیدانم :مهللا

 ةا

 ٍِدَمعلاو راجشألاو روبقلاك :ُهَل ةروص ال يذلا دويعملا رنه انکو

 . اًموحنو ٍراجحألاو ِناطيجلاو

 .(۲ ٤١ /۲) ہدنسم يف دم و (Ao) مقرب هئطوم يف كلام هج رخأ 000



 7 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 ام هربق ّعَم ِهََمُأ يف عقي ْنَأ لكي فاح : ٍثيدحلل یلامجإلا ىنعملا

 E ادم روبق عَم ىراصنلا دوهيلا َنِم َعَقَو
 بیس ىلع 229 هل دك نو رعي ال نأ تر ىلإ تقود ًاناثوأ

 روبق س يف اوَُعق املا راستاد رهاب علو يشت ةا قرح

 داضملا ميظعلا كرشلا يف اوعقوف ا ااا

 . ِدیحوتلل
 ؛ٌدبعُت ًاناثوأ اهلَعجي روبقلا یف َرلغلا َّنأ : بابلل ثيدحلا ةبسانم

 : هلوقب َكِلَذ نيبو (ُكَبْعُي انثو يرق لعجت ال هللا : لاق هلي يبنلا ّنَأل

 . (دجاسم مهئايبنأ َروبق اوذختا»

 : ثيدحلا نم ٌدافتسي ام

 . دبعت ًاناثوأ اهلعجي ءايبنألا روبق يف َولغلا َّنأ - ١
 مس وُب اذهو ءدجاسم اًهذاختا روبقلا يفٴولغلا َنِم ذأ ےآ

 ترس ہور سو 3

 ٥ ےب 0
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|۱۸۰ | 

 : ٍدِهاَجُم ْنَع روصْنَم ْنَع َنايِفُس ْنَع ِہَِنَسب ریرج نالو
 . ۱۱۹ : مجنلا] 4 یشن تلا ميم ¥

 ا “- ۶ و لاق

e 

 للا همحر ھ٣٣۳ ڈنس تام ريسفتلا

 تام دباغ ةجح مامإ یروٹلا دیعس نب نايفس هنأ رهظألا : نايفس ١

 هلا هينفع ت۹۷ هك

 . هللا همحر ..ھ۱۳۲ ةنس تام هیقف هيقف ةقث رمتعملا ُنبا : :وهروصنم -'

 ی يابن و وک ادا یف يل اان[ وج بأ رع اداب ےگ

 ةس تام رره دق ٌیعبٌرلا هللادبع نب سوا ؟ وه ءازوجلا وبأ 80
5 ۱ 

 . هللا همحر . ھ١

 .دوحتو نسب ةطلخي يأ :قيوسلا كلاب

 هيلع ا وشك عار لاروزا ةة لعآرٹک

 ىتح هربق يف كلغلا وه تالل ةدابع ببس نأ : بابلل رثألا ةبسانم

 . َدِبعُي انثو راص
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 د [۱۸۱]

 7 ونمو و لانا هللا يضر سابع نبا و

 و 2 ےک َدِجاَسَمْلا اَهْتَلَع َنيِذْخَّتُملاَو ,روُبقلا تا رئاَز

 . نئّسلا لها

 ہور مو .هجام نباو یذمرتلاو دواد وبأ :ىأ : ننسلا لهأ

 نالا

 . ءاسنلا ّنِم : يأ :روبقلا ِتارئاز

 . اهنوؤيضُيو رباقملا ىلع جرسلا َنوُدقوُي نيذلا : يأ : َجّرُسلاو

 نع ٌداعبإلاو ٌدرطلا يهو ةنعللاب ةي وعدي :ًالامجإ ِثیدحلا ىنعم

 دسافم اهيلع ُبترتي َنُهترايز َّنأل ؛روبقلا دروي يتاللا ءاسنلل هللا ةمحر
 رباقملا َنوُذَحَتي نيذلا َنَعَلَو . نهب ِلاجرلا ِناتتفاو عزجلاو ةحاينلا َنِم
 ٌةاعدمو اهيف لغ اذه نال ؛ لیِدانقلاو جُرُشلاب اًهَتوؤيِضُي وأ ةدابع ّنطاوم

 000 .اهياحصأب كرشلل
 نأ ؛ روبقلا يف ٌولغلا ميرحت ىلع لدي هنأ : بابلل ثيدحلا ةبسانم

 دع اناثوأ اه س كللذ

 : ثيدحلا نم ٌدافتسي ام

 ىلإ يضفي هنأل ؛ةدابع َنطاوم اًهذاختاب روبقلا يف ٌولغلا ميرحت - |

 ظ . كرشلا

 )١( مقرب دواد وبأ هجرخأ )۳۲۳٣( مقرب هجام نباو (۳۲۰) مقرب يذمرتلاو )١01/0(,

 ء۲۸۷ ء۲۲۹۹/۱) هدنسم ىف دمحأو ۳٢٣٣ ۳۳۷(.
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 .اهتدابعل ةليسو كلذ ٌنأل ؛ رباقملا ریونت ميرحت - ۲

 . رئابکلا ّنِم روبقلا يفّولغلا َّنأ - ۳
 ٍلجأل ال ءكرشلا ٌفوخ : يه روبقلا دنع ةالصلا نَع يهنلا ةلع َّنأ - ٤

 اهجارسإو جاسم اًمِذاختا َنْيَب َنَرَق يب لوسرلا َّنأل ؛ةّساجنلا
 ءةَساجنلا لجأ ْنِم اهجارسإ ىلع ُنعللا َسیلو .نيرمألا ىلع َنَعلَو

 .اھدنع ةالصلا اذكف
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 باب
 قيرط لك هٌدَسَو ِديِجْوتلا بانج لي ىَفَطْصحْلا ةيامح يف ءاَج ام ا 2رس یاس ےہ یو 5

 ا ل دا سر
 . كْرشلا ىلإ لصَوَي

 س گالوثر وی یا ےس ےس
 E 0 ار 2ےہ

 . ةیالا #ٌمّمِنِع دنع مکی

 شور ےبیموملاِإ مک شرح # :ةيآلا مامت
 . ةيآلا[17 : ةبوتلا] 49 حجي

 يف َّنِّب امل هللا همحر فنصملا َّنأ :ٍديحوتلا باتكل بابلا ةبسانم
 يف َنيِبي نأ دارأ ءديحوتلا بانجل ايك هتيامح َنِم ئيش ةّقباسلا باوبألا
 . ةصاخلا هتيامح بابلا اذه

 و قطع

 . بناج : يأ : بانج

 . برعلا رشعم اي :مكءاج

 . مُكيَعلِبَو مکسنج ْنِم : مکس نب
 . مدقم رح در -اذجي هيلع ديفا يآ : هيلع زيزع

 ٍلتقو ِلالضو ٍرفك ْنِم مكب ئذألا ٌقحليو مكيلع شي د ام :ْمّتِنَعام
 . .رخۇم ًادتبم ردصم ليوأت يف هيلع ْتّلَحَد امو (ام)و ٍرسأو

 ئیادم يف ةبغرلاو صرحلا دیش ئآ : مكيلع ضصيرح

 . ْمُكَل لِجآلاو لجاعلا عفنلا لوصحو
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۸ 

 .ممریغب ال : يأ : نینمؤملاب

 . ةقفشلا غيلب : ٌفوءر

 . ةمحرلا غيلب :ميحر

 هنأ ٍنانتمالا ليبس ىلع ُهَدابع ىلاعت ُربخي : ةيالل ئلامجإلا ىنعملا

 شی ام اًدج هيلع قشی «مهتغلبو مهسنج ْنِم ًاميظع ًالوسر مهيف تعب
 عفنلا لوصحو مهتياده ىلع صرحلا ٌديدش ءمھیذوُي ام هيذؤيو «مهيلع
 . مهنم ةصاخ نينمؤملاب ةمحرلاو ةقفشلا ِدیدش ءُْهَل

 ٌیبنلا ىح یف اهيف ةروكذملا ٌفاصوألا هذه ّنأ : بابلل ةيآلا ةبسانم

 ؛ بونذلا ٌمظعأ وه يذلا ِكرشلا نَع مُعَرَذحو هتك َرذنأ ا يضتقت لك

 . هتلاسر يف ُمظعألا دوصقملا وه اذه َّنأل
 : ةيالا نم ٌدافتسي ام

 قیرط لك ّدسو هنم اَمَدَعاَبَو كرشلا َنِم ُهَنَكَأ ردح ْدَك كي لوسرلا لآ - ١

 . هيلإ اهب يضُمُب
 لإ ميركلا ٍلوسرلا اذه ٍلاسرإب هدابع ىلع هللا ةمعن ىلع ةيبنتلا - ؟

 . مهم ةنوكو

 .ًابسنو ًاتیب مهفرشأو برعلا ميمص ْنِم وهف لپ لوسرلا بسن حدم - ۳

 . نينمؤملاب هتمحرو هتفأر نايب - ٤

 . نيقفانملاو رافكلا ىلع ِهتّدشو ِهِتَّظْلَع ىلع ٌليلد اهيف _ ٥

 % ےیل وک
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= ٥ 

 لو ر لاق : لاق - هنع لا يضر - ةَريَرُه يبأ ْنَعَو |

AEکا ی هع راسو ءادبج يرق یو یک  

 وک

 . ٌتاَقِث هَتاَوُرَو نَسَح داّنْسِإب واد وُبأ ٥اور «متنک ثْيَح ينغلبت

 ءاعدلاو ةلفانلا ةالص ْنِم اًَهوُلْطَحَت ال :اروُُ بو اولعجت ال

 . روبقلا ةلزنمب نوكتف «ةءارقلاو
 نامز ْنِم ةدصقو هئيجم داتعی ام :ٌديعلا م اولعحت الو

 ہنوداتغر هيلإ نوددرت عامتجا لحم يرْبق ا ا تا .ناکمو

 . كلذ ريغو ءاعدلاو ةالصلل

 ةالصلا َنِم مُكْنم يتلا ام يأ : منك ُثيح ينبت مُكتالص ناف

 هيلإ ءيجملا ىلإ مكب ةجاح لاَ يرزق نوب ةكدعبو مُكبْرُق عم لصحي
 . هيلع ددرتلاو

 ةالص نري تويبا ِلیطعت نع قي یت ١ ِثیدحلل ٌيلامجإلا ىنعملا
 نَع يهنلا ّنأل ؛روبقلا ةلزنمب نوكتف نآرقلا ةءارقو ِءاعدلاو اًهيِف ةلفانلا

 فا ا راسي کا لاجل کیہ یو روبقلا دنع ةالصلا

 ءاعدلا لجل داتعم وجو ىلع دنع عامتجالاو ءربق رايز راركت نع یه

 ةرثكب كلذ ْنَع ءافتكالاب َرمأو كرشلا ىلإ ةليسو َكلذ َّنأل ؛ بوقتلاو

 7 اا ك نال ؛ ضرألا َنِم ناکم ا یس اعراف ةالصلا

 . هربق بايتنا ىلإ ةجاح َداَف ءءاوس ٌدح ىلع ِدیعبلاو بيرقلا
 قرطلل اًدسو کت وا اوف لآ : بابلل كيلا ا

 (١) ہدنسم یف دمحأو ۳ ٣؛) مقرب دواد وبأ هجرخأ )۲/ ۳١۷(.
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 یش وس وس دوش روبقلا َّنأ دافأ ثیح ؛هيلإ ةلصوملا

 . كرشلا ىلإ َلَّصَوُي اگِم كلذ َّنأل ؛ هيلإ ءيجملا دايتعاو هربق دنع

 : ثيدحلا َنِمٌدافتسُي ام

 يف ٌولغلاو روبقلا دنع ةالصلا نم كرشلا ىلإ ةيضفملا قرطلا دس - |

Eتا اس كل اح اما احب  
 ہ۶

 :ةصوضصحم

 . ٍضرألا ءاحنأ عيمج يف هيلع مالسلاو ٍةالصلا ةيعورشم 5

 . ال ہربق ْنِم برقلل ةيزم ال هنأ ٣

 ٤ - الب هربق ةرايزل رفسلا ّنِم عنملا .
 ٥ ديحوتلا بانج اهب هتيامح ۔ .

 دب ان توپ
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=~ 

 ء يجي الجر یار نا : ٍنيسُحْلا ِنْب ٌيِلَع ْنَعَو

 الآ :َلاَقَو ُهاهَنَف وعْديف اهيف ٌلخديف هلك َيبّنلا رْبَق َدْنِع تناك

 لَ وو ا هللا ِلوُسَر ْنَع يدَج ْنَع يبأ نِمٴْعيَس آئيِدَح مگا
 امَنْيَأ ينغلبي ْمُكَميِلْسَت نر وق متو الو أدي يرق اوُِخَتَتأل»
 . ةراَتْخُمْلا يف ٌهاور «متنك - ثْيَح ثّيَح وأ -

 يبأ ِنب يلع ِنب ٍنيسحلا نب ٌيلع :وه نیلا نب يلع ةمجرت
 .ھ۹۳ ةنس تام نيعباتلا لضفأ نيدباعلا نيزب فورعملا بلاط

 . رادجلا يف ةحتف : يأ : ةجرف ۰

 ىلع ةدئازلا دايجلا ِثيداحألا ىلع ٌلمتشی باتك مسا : ةراتخملا

 - ٌيلبنحلا ٌيسدقملا دحاولادبع نب دمحم نيدلا ءايض هفلؤمل نيحيحصلا

 ۰ ۰ .- هللا ہمحر

 ٍلجأل كَ ّيبنلا ربق ٍدصق نع يهنلا هيف نأ : بابلل ِثیدحلا ةبسانم

 هذاختتا نم عون كلذ َّنأل را ار را م ةريغف «هدنع ءاعدلا

 . كرشلا ىلإ ةليسو وهو ءًادیع
 : ثيدحلا نم ٌدافتسي ام

 .ٍديحوتلا ىَمحل ةيامح ؛ الگ ّيبنلا ربق دنع ءاعدلا نع ُيهنلا - ١

 . ٍلهاجلا ميلعتو ركنملا راكنإ ةيعورشم 1

 رال یاس ا لولا ربق ةرائول رقسلا نو ترک :
 َكلذو ؛ طَقَف هيلع ُمالسلا وه لب هربق ةرايز ْنم ّيعرشلا ّن نضَرَكِلا نأ بف

 . ديعبلاو بيرقلا َنِمُهْعلبَي
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 ۱۸۸, سه

 ن والا دبع هم ألا هذَه ضب نأ ءاَجاَم

 7 ےہ ۔ ی ہہ ہے 7 47 ١ << يك ےہ مس
 نومو بت ڪڙا نم ابين اوتوآ يذلا لا رت لا ٭ : یلاعت هلوقو

 ٥٢[. :ءاسنلا] # ِتوُعاصلآَو ِتَبجْلاب

 . لامس :ِدیحوتلا باتكل بابلا اذه ٌةبسانم

 نأ َدّبال كرشلا اذه َّنأ بابلا اذه يف رکذ ‹كرشلا ّنم هصقنُي وأ هيفاّتي امو

 نولعفي نيذلا روبقلا اع ل كلذب َدّصَفو قةمالا هذه يف عقي

 : نولوقي ْمُهَو «كرش ةيدمحملا ةمألا هذه يف عقي ال :نولوقيو ٌكرشلا

 تا يلا
 پو ا رس ءنثو عمج : : ناثوألا

 . اهريغو دهاشملاو

 داع دا وا
 . ىراصنلاو دوهيلا مهو اوطغأ :اوتوأ نيذلا

 ا ابي

ab نونمۇي: 

 اجت نم و تسلا ةا وهو بوس :ترفاطناو

 . ناطيشلا انه هب دارملاو « ثوغاط وهف ًدحلاو رادقملا
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 هجو ىلع ل هّيبنل هناحبس للا لوقي :ةيآلل ئلامجإلا ىنعملا

 اوُطْعُأ نيذلا ىراصنلاو دوهيلا ٍءالؤه ىلإ ظنت ْمَلأ !راكنتسالاو بْجَعَتلا

 نوقدصی اذه عمو ءلطابلا َّنِم حلا نايب هيف يذلا للا باتك ْنِم اًظح
 يف ناطيشلا نوعيطيو ءرحسلاو ةناهكلاو مانصألا ة ةدابع نم لطابلاب
 . كلذ

 باتکلا َنِم ًابیصن اوتوأ نيذلا ناك اذإ هنأ :بابلل ةيآلا ةبسانم

 الو رکنی ال ّنآرقلا تيتوأ يتلا ٌةمألا هذهف ت ,تساا ترس

 يف ٌنوكيس هنأ َربخأ ةا لوسرلا َّنأل ؛ توغاطلاو تيحلا ديت نأ ةعبتس

 ناك ولو مهل ةقفاوم ىراصنلاو دوهيلا لْعف لثم لعفي نم ةمألا هذه

 . اهتاداَطُب فرعيو اًهضغبي

 : ةيآلا نم ٌدافتسُي ام

 تحت ابك ناقوألا اب ذك ةبآلا هلو ىف نوكس هنأ د رس
 . ىراصنلاودوهيلل

 ةقفاوم ةائعم عيدوملا اذه ںیم توغاطلاو تبجلاب ناميإلا نأ ۲

 س ےس ©

 ايد تريير ناك ناكر را دعا
 . ةيوامسلا ٍبتكلا عيمج يف ٌبجاو ِتوغاطلاو ِتبجلاب َرفكلا نأ - ٣
 دوهيلا نم هبش هيفف هملعب لمعي مل ْنَم َّنأو ملعلاب لمعلا بوجو ےگ

 . ىراصنلاو
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= 

 ےس
 یس ےہ رس

 رہ ےب را س م ہں وم لد جہ ےہ ا ہک 0 اکت هل
 ٠ ٠ ۰ ھ٦ 5 ° 9 6

 ج ۰ 3 لاك غصت نا له لف : ىل دم و
 ق یت حس سس هل ےل. تم حصص صر ےہ ے وع و صر ےس مم

 : ةدئاملا] 4۶ توغلطلا دبعو رزانخلاو ہدرفلا مہنم لعجو هيلع تسضغو هللا
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 . ال دمحمل باطخلا : لق
 .مكریغأ : مآ لم
 نم ًاناتهبو ًاروز َّمّدلا نم اًنقح يف مترکذ يذلا :كلَذ ْنِم وشب

 . (مكنم ارش انيأر ام) : انقح يف مكلوق

 «زييمتلا ىلع بصن ةمايقلا موي ُهَدنع ًءازج : يأ :هللا دنع ًةبوثم

 . نحن ال ِتافصلا ذهب نوُمِصَنملا اهثأ متنَأ مكيلع ُقُدْسَي اذهو
 . هتمحر نم ُهَدَعِبَأو ُهَدَّرَط : هللا ُهَنَعَل نم

  .هّدعَب ىضرَي ال ابضغ : هيلع بضغ ضغو

 . دوهيلا نم تبسلا باحصأ : مهو : ًةدرقلا مهنم لعجو

 الك لیقو .ٰیراصنلا نم ٰیسیع ةدئام افك مهو :ريزانخلاو

 دوھلا: نم تملا :تاحضأ ف علا

 .َريِزاَنَخ اوحسُم خوُیشلاو

 با
 رے

 ةدرق اوُخسُم بابشلاف

 ةعاطأ : ا دبع نیرھم كو : يأ : توغاطلا دبعو

 ظ .ُهَل َلَوَس اَميف

 نيذلا ِءالؤهل لق : هّيبنل ىلاعت لوقی :ةيآلل یلامجإلا ىنعملا

 رش لاني نمب مكوبخُأ ْلَه :باتكلا لهآ ْنِم آبِعَلَو ًاوُژُه مگتید اوذُخّئ
 داعبإلا يه يتلا تافصلا هذهب فصلا نم َهَنِإ ؛هللا دنع ةمايقلا موي ِءازجلا



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا
 ع ۱۹۱

 هليوحتب ًارهاظ ةتروص ْتَحِسُم نمو «مئادلا هبضغ لينو را ةمحر ْنَع

 . نمحرلا يْحَو ْنَع هضارعإو ِناطیشلا ةعاطب ًانطابو «ريزنخ وأ درق ىلإ
 . انيلع آل مكب هبشت نمو باتكلا ّلهأ اي مكيلع قبطنت امنإ تافصلا هذهو

 توغاطلا َدَبَع ْنَم باتکلا لهأ يف ناك اذإ هنَأ : بابلل ةيآلا ةبسانم

 كالو لعب ات ةمآللا هله فان رك لاگ للا نود ْنِم

 | : ةيآلا نم ُدافتسُي ام

 َدَيَع ْنَم ىراصنلاو دوهيلا يف َناَك اَمَك ءةمألا هذه يف كرشلا عوقو - ١
 :ترقاظلا

 امي ٌّقحلا َلهأ اوزبن اذإ بويعلا ّنم مهيف ام ایبو لطابلا لهأ ةجاحم 3

 . لمعلا سنج ْنِم ٌنوكيو ءِلامعألا ىلع ُنوكي امنإ َءازجلا نأ ۔٣
 :ةاضعلا او تف مالا قو ےن

 .هللاب كرشلا أشنم يه ِناطیشلا ةعاط َّنأ - ٥



I= 

 مِهتلَع دوك مرم قلع ولع ترا 6 لوقو
 AE فهكلا] 49 © )ل ادجسَم

 ٠  :مهلرخ : هيلع
Eیققرک تر  

 ٍرمأ ىلع اوبَلَع نیذلا ِنَع ىلاعت ُربخي :ةيآال ئلامجإلا ىنعملا

 یلصم مُهقوح ٌنذختتل اولاق ملأ مهل ملا جو ىلع يفهكلا باحصأ

 . مهب نوكّربتي ۃیو ُسانلا ةدصقي

 مالا هذه يف وكيس هلأ ىلع يلد ايف نأ : بابل يا ڈیسانم
 و سب ےس

 یل ناك نك لق ناك امك ءروبقلا ىلع دجاسملا ذختي ْنَم

 : ةیالا نم ٌدافتسُي ام- ۵

 ر هنا ٤ ؛ كلذ نم ریذحتلاو روبقلا ىلع ٍدجاسملا ذاختا ُمیرحت 5

 ظ . كرشلا ىلإ
 ْنَم ُهَلَعَف امك ِروبقلا ىلع ةجاسملا ّدختي نم ةمألا هذه يف ٌنوكيس هنأ - ۲

 . مُهلْبَق ناك
 . نيحلاّصلا يف ولغلا نم ریذحتلا -“*

 هيي يسوم 0:7 أ 5
 انا <> را

 ىدؤي 0
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۳ - 

 : لاق الگ هللا لوُسر نأ - هلع هللا يضر - يس يہ ْنَع

 22 ے کے ٥ رس یھ هع 27

 اولخد د ل ىٌح ٍةَدَقلاب 00 A ہتتل)

 ؟ىَراَصّنلاو ُدوُهَيلا هللا لوس راي : اولاق لاحد ت رخ

 .ةاجرخأ '«؟رَمف» : لاق

 .قیرط : يأ نيسلا تفي :َننَس
 . ممألا َنِم مكيف نیذلا يأ : مُكلبَق ناک نم

 .مهَوذَح َنوُذخَت : یر دیا وا وضو وذَح
 دق هلو . مهسلا شير يهو ْدَّدّقلا ةدحاو :ٍفاقلا مضب 7

 ظ اوا

 . هقيض هيف ٍمُهَلوُحُد رّوصت ول : يأ : ٤ش رخ واک وت یتح حج -.

 . مكلف ْنَم قيرط مككولس ةّدشل : ہوُمَلخدل
 دوهيلا مها :يأ :ىراصنلاو ٌدوهيلا هللا لوسر ای :اولاق

 . ىراصنلاو دوهيلا ينعت وأ «مهننس عبتن نيذلا ىراصنلاو

 . كئلوأ ٌريغ ْمُه ْنَمف : يأ ٌيراكنإ ٌماهفتسا ؟ْنَمَف : لاق
 . ملسم ظفل اذهو . نو سار ئ1 ةاجرخأ

 اًمع ٔیھٹلا هانعم ًاربخ الگ ژبخی :ِثيدحلل ئلامجإلا ىنعملا

 ا ا

 “خلا اذه ذكور: اينا اخ ناك نلو انيق هم رجل عملك هلق الا

 )١( مقرب يراخبلا هجرخأ )۳٣٤٢( مقرب ملسمو )۲٦٦۹(.



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
KHE 

 دیکوتلا نونو ءمسقلل ةئطوملا ُماللا يهو «ِتاديكأتلا َنِم عاوناب

 اهفصو مث «ىرخألا ةذقلل مهسلا ةذق ةهباشمك اهَّنأب مهتهباشم ُتفصوو

 هذه يف َناكل ًابيرغ ًاهفات ًائيش اولعف ول ثیحب ؛ مهب هّبشتلا يف قدأ وه امب
 مهب اهّيشت هلعفي نم ةمألا .

 : بابلل ِثیدحلا ةبسانم

 ماا يا ؛ةمألا هذه يف كرشلا عوقو ىلع ًاليلد هيف ل

 . مهل ًاعابتا هلعفي نم ةمألا هذه يف ٌنوكيو ءاَنَلْبَ

 : ثيدحلا نم ُدافتسُي ام

 . ممألا َنِم اَهَقَبَس ْنَمِل ًاديلقت ةمألا هذه يف كرشلا ٌعوقو - ١

 .ربخأ امك عقوف ِهِعوقو لبق َكِلذب َربخأ ثیح هتوبن مالعأ ْنِم ٌمَلَع - ؟
 . رافكلا ةهباشم ْنِم ئيذحتلا ۳

 اهلا مرح اگ هريغو لاب كرشلا َّنِم افکلا هيف حقو امم ژیذحتلا - 4
 ا



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 = ٥ مع

 ا یر مع هنع هللا يضر - تايون نع وو

 م ءاھهبراَغَمَو اھت راَشُم ُتیأَرف ءَضْرألا ي یّوُز هللا نإ

 لا ِنْيَرَْكلا ثيطغأو .اھٹِی يل يوُر اَم اَهُكَلُم لبيس
 و ولاني ون اھکی ال ذأ يأ ينو ناس إو ٠ شضيبألاو

ahذإو مُهتضتي حيت مِهِسْفْنَأ ىوس ْنِم اودع  
 كتيطغأ ينإو دري ال ُهَنِإَف ًءاضق ُتْيَضَق اذإ ءدَمَحُم اي : لاق ی

 ْنِم َوُدَع ْمِهِيَلَع َطّلَسأ ال ْنآَو ءُ ۂکا تسب هلأ ال نأ يعل
 اقراطفاب نم متل عمتجا ولو ت يمي مهل ىو

 . '"”(ًاضعب مهضغب يبسَيوأضُعب كله ْمُهِضْحَب نوکی ىتح
 ىلع فاخأ امّنِإَو» :َدَزَو ءِهِجيحَّص يف ُيناَقربلا ات و

 مْوَي ىلإ ْعَف وس سا تنا هم ةمئألا يتم
 «َنيِكِر ْشُمْلاِب يت ند یک لكني شع الا یا الو ناول

 َنوُباَذَک ي یا رم لا .ناثؤألا يِتّمُأ نم ماثف دْبْمَت ىَتَحَو
 وو ےن

 لازت الو ي تال ا متاح اَنَأو بت هنآ ۾ ْمَعْرَي مهلك نوثالث

 نم الو مُهَلَدَخ م فرضي ال ةروصنت سلا یلَع لأ مَا

 .(یلاعتو كَراَبَت هللا رم ˆ يتأي ىتح مُهَفلاَ

 تک ا وج و
 نكسو هّمزالو هَبِحص ل هللا لوسر ىلوم :وه :نابوث ةمجرت

 )١( مقرب ملسم هجرخأ )۲۸۸۹(.



 E ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا

 ةنس صمحب تامو «ًّماشلا ٌهَدعب ٤ ه6 .

 ةآرم يف بفك ةئيهك ًةعومجم اهّلعجو اًهاَوَط :َضرألا يل َىَوَر
 . اهيراغمو ضرألا ِقراشم ىصقأ ْنِم افا

 ًينبم نوكي ْنأو لعافلل اًينبم ّنوكي نأ لمتحي :اهنم يل يورام

 . لوعفملل
 ُكِلَم وهو َرصیق ٌرنكو سرفلا ُكِلَم وهو یرسک ُژنک :نيزنكلا

 . مورلا

 . ُبهذلا ناك مُهَدنع َبلاغلا َّنأل ءَرصیق زنك ْنَعةرابع :َّرمحألا
 ُرهوجلا َناَك مهدنع تلاغلا َّنأل «ئرشك زنك نع ٌةرابع : ضيبألاو

 .لدلا ىلع ةايوضنم نشب الا و ةمحالاو.. ةضفلاو
 تدخلا لا ةكسب

 هب نوكي ماع ب دج : يأ - اًهفحبو ءابلاب يور ٍةنسل ةفص : ةقئاعب
 . ماعلا كالهلا

 . رافكلا نم مهريغ ْنِم : يأ : مهسفنأ ىوس نم

 مُہُمظعم ليقو «دالبلا َنِم هوُراَح امو مُهْتَحاس َليق :مُهَتضَيِب
 وو رس

 مهتعامجو

 .مهنم كلذ دجوي ىّتح ا :اضعب كلهي مُهضعب نوکی یتح

orمر یک  

 مهب يدتقي نيذلا دابعلاو ءاملعلاو ءارمألا : : يأ علا همك

- 

 ال فیسلا مهيلع َعقَواذإو

 ریما و ةمايق ایما ضیا عفري مل 1

 . مهنيب ٌلاتقلاو ٌةنتفلا تعقو : ي
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 هس ۷ |

 . لئابقلا يهو ءايحألا ٌدحاو حلا : يِتَمأ نم ٌيوح قحلي

 . مهراّيد يف مُهَعَم نولزني : يأ :نيكرشملاب
 . ثاعامج : يأ :مائف

 . نييبنلا ٌرخآ : يأ : نييبنلا متاخ

 صضبقت يتلا ةبيطلا حيرلا :هب دارملا نأ ٌرهاظلا :رشا رم ّيتأي ىتح

 ( . نينمؤملا حاورأ

 ..رش الإ لاقي الو «َسّدقتو َمظاعتو َلُمك : كرابت

 .ةولَع لمك و ُمظاَعَت : یلاَعَتَ

 رومأ ىلع لمتشي ٌليلج ثيدح اذه : ِثیدحلل ٌيلامجإلا ىنعملا
 هناحبس هللا َّنأ الب قودصملا قداصلا اهيف ربخي «ةقداص رابخأو ةمهم

 تناسل E الا فا بع
 ْنِم غلب ىح هتمأ ُكّلم عستا دقف هربخم َدِجُو بخ اذهو «براغملاو

 امك عقوف نيزنكلا يطعأ هنأ ربخأو «قرشملا ئصقأ ىلإ برغملا ئصقأ
 ةضفلاو بهذلا َنم اًمهيف امب رصيقو ىرسك يكلم ٌهتمأ ثزاح دقف ءربخأ
 طس الو ٌماع بدجب ْمُهَكلِهي ال ْنأ هتمأل هّبر لاس هنأ ٌربخأو ءرهوجلاو
 َّنأو . مُهتَعامج ٌلصأتسيو مهدالب ىلع يلوتسي رافكلا َّنِم اًددع مهيلع

 ةبنجتم ٌةمألا تماد ام ةيناثلا ًةلأسملا ٌءاطعأو «ىلوألا ةلأسملا ٌءاطعأ هللا
 مهيلع َطّلس كلذ َدجُو اذإف  اهنيب اميف رحانتلاو ِقرفتلاو ٍفالتخالل
 - َفوختو .ةمألا ِتقرفت امنيح َربخأ امك عقو دقو «رافكلا ّنم مهّودع
 سانلا أل ؛نیلضملا نيلاضلا ءاملعلاو ءارمألا رطح هتمأ ىلع إي
 ةمألا يف ُلاتقلاو ُةنتفلا ِتعقو اذإ اهّنأ َربخأو . مهلالض يف مهب نودتقی

 ِتثدح ڈنمف َربخأ امك عقو دقو ةمايقلا موي ىلإ اهيف ٌرمتسی كلذ نف
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۸ 

 نأ َربخأو .مويلا ىلإ ةرمتسم يهو هنع هللا يضر َنامثع لتقمب ةنتفلا

 نم ِتاعامج نأو .ةنايدلاورادلا يف كرشلا لهأب نوقحلي هّيمأ ضعب

 زاجل او وا تو ؛ٌربخأ امك عقو دقو ِكرشلا ىلإ دولقتني ةمألا

 وهف اهاعدا نم لك نأو  ةوبنلل نيعّدملا روهظ نع َربخأو .راجحألاو

 ىلع هتمأ ْنِم ةفئاط ءاقبب هيي َرْشِبو . للك هتقعبب ثھتنا اهنأل ؛بذاك

 اهِتلق عم ةفئاطلا هذه َّنأو ور یس هده عرفو رو

 .اًهيفلاخمو اًهئادغأ ديكب ررضتت ال

 هتمأ ْنِم ِتاعامج نأ هيف ربخأ ا ّيبنلا ّنأ : بابلل ثيدحلا ةبسانم
 .ةمألا يف كرشلا ع لق را تب لطافت ا اس

 : ثيدحلا نم ٌدافتسي ام

 . كلذ یمن ْنَم ىلع ٌدرلاو ةمألا هذه يف كرشلا ٌعوقو - ١
 .ربخأ امك اهتومضم حقو رابخاب ربخأ ثیح كي هتوبن مالعأ نِ ملع ۲

 ۃنظعفار اهر ف ام اھل هر لاس تح تاب هلك ففف لامك ۴
 . كرشلا ةمظعأو اًعُرضي ام اهيلع َفٴوختو ءڈیحوتلا

 . لالضلا ةاعدو یس ل 5

 ظ | . ا8 هب ةوبنلا متخ 6م

 نم اقضي ال هيلع ٍةفتاط ءاقبو ةيلكلاب وزي ال حلا ناب ةراشبلا ١-
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 باب
 رحسلا يف ءاج ام

1 

 تیور خلا فول ام هيتس نمل أوُمِلَمَع دمو ٭ : ىَلاَعَت هللا لوقو
 . 1١7[ :ةرقبلا] قل

 ٥٢[. :ءاسنلا] تولو ٍتَبجلاب َنوُنِمْؤُم 1 :هلوقَو

 .:ناطتشلا #ثوغاطلاو .ةكشلا ثكحلا معلا
 ٹر قابلا يلح نرش ان ڈافک :ثيؤاوألا راج لاق

 . دَحاَو يح

 كرشلا عاونأ ْنِم ٌرحسلا َناك اجل هنأ : ٍديحوتلا باتكل بابلا ةبسانم

 باتك يف َبابلا اذه ُفنصملا هَل َدقع كرشلا: تودی سلا ىتايأل ذإ

 2 ا كلذ يا سوتا

 . هلِعاف ريفكتو ٍديحوتلل هتافانم ِنایبو ِدیعولا َّنِم : يأ : ءاجام

 ڈس فطلو َیِفَخ اًمع ةرابع :ةغللا يف رحسلا :رحسلا يف
 يف ٌرثؤي ءٌدقعو ٌتانيخدتو ٌةيودأو هب ملكتي ٌمالكو ىقّرو مئازع اغزو

 .هجوزو ءرملا َنيب قرفيو لتقيو ضرميف ءِنادبالاو بولقلا

 ةَعَباتم نع رحسلا اولدبتسا نيذلا دوهيلا ملع : يأ :اوملع دقلو
 .لسرلا

 . هنيدو هللا عرش ْنَع ًاضوع رحسلاب يضر : يأ : هارتشا نمل
 ۱ . بيصن نم : قالخ نم
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 |٠١"
 E 7 نِهاكلاو رجاسلاو منصلا ىلع حقن : ةملك : ثبحلا

 . هدارفأ ضعبب ءيشلا ريسفت نم رحسلاب

 زواجت ْنم لكف ءٌدحلا ةزواجم : وهو نايغطلا َنم : ثوغاطلا

 . ثوغاط وهف ِنایصعلا يف دحلاو رادقملا

 هادا ةف تا رطلا را کلا نأ دو ڈا ايك تحارطلا
 ۱  صخلا دارملا سلو ىتعفلا

 مسا وهف ةصاخ َسيلبإ ال نيطايشلا :يأ :ٌناطيشلا مهيلع لزني

 نيذلا دوهيلا ملع ذقلو : یلاعت لوقی : نيتيآلل ئلامجإلا ىنعملا

 رحسلا لدبتسا نمل شاب ٍناميإلاو لسرلا ةعباتم نع َرحسلا اولدبتسا
 ضع: و ىف ف ل تر عباس فآ تاك

 .رحسلا هنم يذلا ِتبجلاب نوقدصي مهنأ دوهيلا نع ىلاعت

 نم هنأو رحسلا ميرحت ىلع ِنالدی امهنأ : بابلل نيتيآلا ةبسانم

 تلا

 : نیتیالا َنِم ٌدافتسُي ام

 .رحسلا ميرحت - |

 . رحاسلا رفک - ۲

 . ةريغ هب لدبتساو للا باتك نع ّضرعأ نمل ُديِدَّسلا ٌديعولا -

 هيطاستلل مادختسا هنأ ؛ديحوتلل يفانملا تنا لا نأ _ ٤

 او
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 اوُہتتِجا) : لاق هللا َلوُسَر نأ : هْنَع هللا يضر ةَريَرُه يبأ ْنَعَو اھ مج

 ُكْرَشلا) :َلاَق ؟ٌُہ امو لا ٌلوُسر اي : اوُلاَق «ِتاقبوُملا عب

 لكأو ءٌّقَحلاب الإ هللا َمّوَح يتلا سُشنلا لتقو فخَسلاو شاب

 ُفذَقَو .فخّرلاَ موي َب يلوَتلاو .ميتيلا ب لام لكأو ءابّرلا

 . '0(َِتاَنِمْوُمْلا ِتآلفاَعْلا ِتانَصخشلا

 .ملسمو ٌيراخبلا هاور تدخلا اله

 .اودعبأ :اوبنتجا
 يف اًملِعاف كلهت اهنأل ؛ تاقب وم ٌتيمَس ‹ تاكلهملا : تاقبوملا

 .ةرخآلاو ايندلا

 .ةفاخيو ٌةوُجريو ٌهوُعدي اًدن هلل لعجي نأب :للاب ُڈرشلا
 . اًهلتق مّرح : يأ :"هللا مّرح يتلا
 . لتقل بجوم ٍلعفب : يأ :ٌقحلاب الإ

 .هجو ياب هلوانت ؛يآ : ابّرلا لكأو

 وهو هوبأ تام ْنَم : ميتيلاو هيف يّدعتلا : ىنعي ؛ :ميتيلا لام لكأو

 . غولبلا نود

 .ٍلاتقلا تقو رافكلا هوجو ْنِمرابدإلا يأ 077
 تاظوفحملا : تانصحملاو - انّرلاب ٤ نهيمر . : تانصحملا ٌفذقو

 . ثافيفعلا ٌرئارحلا :دارملاو .انزلا نم

 )١( مقرب يراخبلا هجرخأ )۲۷٦٦( مقرب دواد وبأو (۸۹) مقرب ملسمو )۲۸۷(.
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 . تائيربلا يأ- هب َنيمر امو شحاوفلا نع : ِتالفاغلا

 ۰ ۰ . هللاب : تانمؤملا

 مئارج عبس نع داعتبالاب هتمأ الل رمأی : ثيدحلل ٌيلامجإلا ىنعملا
 دادنألا ذاختاب شاب كرشلا اھٹأب اًهنّيب ؟ىه ام اهنع لبس املو ؛ٍتاکلھم
 سفنلا لتقو «بونذلا ُمظعأ هَنأل ؛ كرشلاب ًادبو «ثناك ٍلكش ّيأ نم هل

 ْنِم هريغب وأ لکاب ابرلا ِلوانتو « ٌيعرش ڪڪ 0 نم هللا عم يتلا
 َنِم رارفلاو «ٌةوبأ تام يذلا لفطلا لام ىلع يّدعتلاو ءعافتنالا هوجو

 . انزلاب ِتافیفعلا رئارحلا يمرو ءرافكلا عّم ةكرعملا
 ميرحت ىلع ًاليلد هيف نأ :رحسلا باب يف ثيدحلا قايس هجو

 . ةكلهملا رئابكلا نم هرابتعاو رحسلا

 : ثيدحلا نم دافتسُيام

 . بونذلا ٌمظعأو رئابكلا ُربكأ وه هنأو «كرشلا ميرحت - ١
 . مالسإلا ضقاون نمو ةكلهملا رئابكلا ّنِم هنأو ءرحسلا ميرحت ٦

 لوح رب یتا لاا يعل ا
 دعب انزلاو ةدرلاو صاصقلاك ٌّقحب ناك اذإ سفنلا لتق زاوج - ٤

 ۱ ا
 . هرطخ ميظعو ابرلا ميرحت - ٥
 . ماتیألا لام ىلع ءادتعالا ميرحت - ٦

 ٠ .فحزلا نم رارفلا ميرحت ۔۷
 . طاوللاو انزلاب فذقلا ميرحت - ۸

 . رئابکلا ّنِم سیل رفاكلا فذق َّنأ - 4
 دب دی د
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 هاور «بفّيَسلاب ةبرض رحاّسلا ٌدَح» :ًاعوفرم بذنجج ْنَعَو

 lle 00... 7 َلاَقو .یذمرٹلا

 نا مع ےگ :َلاَق ةَدَبَع ٍنْب َةلاَجَب ْنَع ّيِراَخُبلا حيِحَص يفر

 . اوس ثالث العمو : لاق . (ةرِحاَسَو ِرِحاَس لك اولا نأ : باطخلا
 اهل ةي ٍةَيراَج ٍلْئَقِب ْتَرَمَأ ام هع انا نمر ی0

 . بذتج ْنَع حص َكِلَّذكو . "”ْثَلتُقَف . اًهْنَرَحَس

 . قلي لا باح نم ةا ْنَع : ُدَمْحَأ لاَ

 . ةتبوقع : : يأ : رحاسلا ٌدح

 . ءاتلاو ءاهلاب «هبرض» يور لد يأ : فيسلاب ةبرض

 . الب يبنلا مالك نِ ال ّيباحصلا مالك نِ : E فوقوم

 .بدنجو «ةصفحو مع : : مه : : هللا لوسر باحصأ نمو ةثالث نع

 لدا ؛ لتقلا هنأب رحاسلا ٌدح َنايِب اهيف َّنأ : بابلل راثآلا ةبسانم

 . رئابکلا َنِم هنأو رحسلا ةَميرج مٔظع ىلع
 : راثالا نم ٌدافتسي ام

 .باتتسی الو ٌلتقي هتأو رحاسلا ّدح نايب ١-

 . ةدعب ْنَمِب فیکف َرمع ٍدهع ىلع نيملسملا يف رحسلا يطاعت دوجو ےس

 يف مكاحلاو ء(۸/٣۱۳) ىربكلا هننس يف يقهيبلاو ء(١٤٢۱) مقرب يذمرتلا هجرخأ )١(

 ظ )٤/ ۳٦٣(. كردتسملا

 .(۸۷۲/۲) هئطوم يف كلام هجرخأ (۳)



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 |٤ ٠١ سس

 باب

 ريب و مريد ۔ و
 ْنَع ٌفْوَع اَنَثَدَح رفغج نب دَكَحُم اَنَنَدَح "دا لاف

 ال يلا حمس هنأ ءهيبأ ْنَع ةصيبَق یب اتدَح ِءلَعَ الا | نب َناَيَح

 . «تبجلا نم ةَريطلاَو قرصا املا نإ : َلاَق

 طب طلا : فرطلاو ءرْيطلا ر جز : ةفاّيعلا : فاوع لاق

 . دّيَج ةٌدانسإ . ِناَطْيَّشلا ةنر : ٌنَسَحْلا لاق ُتْبِجْلاَو

 ؛ ُهْنِم ُدَنْسُمْلا هحيحَّص يف َناَبح ِنْباو ٌيئاسّتلاو َدُواَد يبألو

 َرکذ امل هللا همحر َفنصملا َّنَأ : ديحوتلا باتكل بابلا اذه ةبسانم
 ؛ هعاونأ نم ًائيش بابلا اذه ىف َركذ ءَرحسلا اذه لبق يذلا بابلا ىف

 ءايلوألا تامارك ْنِم اًموٌلظ یّتح «سانلا ىلع اهئافخو ءاهعوقو ةرثكل

 . ميظعلا كرشلا يف اوُعَقوف اًهَباحصأ اوُدَيع نأ ىلإ رمألا مهب َلآو

 مجارتلا

 . لبنح نب ُدمحأ ٌمامإلا :وھ دمحأ - ١

 يف امك نابح نباو ء(۳۹۰۷) مقرب دواد وبأو ٤۷۷( /۳) دنسملا يف دمحأ هجرخأ )١(
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 وهشم ةقث ّيرصبلا ّيلذهلا ردنغب روهشملا و ۲

 ان ار نا ترس فورعملا اوج يآ ا ةوه وح ے٠
 APRN بی ے٤

 . ٌيرصبلا نسحلا : وه نسحلا -

 . اًهّرممو اهتاوصأو اًهئامسأب ٌلؤافتلا : ريطلا رجز
 . رحسلا لامع نم : ىا ِتبجلا َنِم

 . بيغلا ٌملع هب نوعديو نوُلامرلا طخ : ضرألاب ٌطخي

 . ةنرلاو .هدارفأ ضعبب ٍتبجلل ژیسفت اذه : ناطیشلا ڈنر ثبجلا

 هنأل ؛ناطيشلا ىلإ ُهَفاضأو يهالملا تاوضأ زك ةف غَدبو ‹توصلا

 اورصتقاو َتيدحلا اوور ِءالؤه َّنأ : يأ : خلإ . . .دواد يبألو

 . وع ريسفت اوركذي ملو هنم عوفرملا ىلع
 نم ة ةريطلاو قرطلاو ةفايعلا َّنأ نايب : بابلل ثيدحلا اتم

 5 ٍديحوتلل يفانملا 'حسلا وه يذلا ِتبجلا

 : ثيدحلا نم ٌدافتسي ام

 . ڈیحوتلا يِفاَنُي هنأل ؛بيغلا ملع ءاعدا ٌميرحت 56

 .هلاَمك وأ دیحوتلا يفانت اهّنأل ؛ةريطلا میرحت - ١

 . هديحوت َلامكو هللا ةعاط یفانت اهنأل ؛ اًهِعاونأب يهالملا ميرحت - ۳

 نم-وهللا ِتالآ رئاسو ريمازملاو يِناغألا َنِم  اًهِعاونأب يهالملا َّنأ ےک

 .للا ليبس ْنَعٌدصلا هلك هئأش یذّلا ناطيشلا ةنر ٠
 ۰ *% % يہ
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 : لپ هللا لوُسر لاق : َلاَق اَمُهْنَع هللا يضر سابع نبا ِنَعَو

 اَت دار خلا نم ةبْعُش سبق ٍدقَف موٹا نِ ةَبْحُس َنتْفا ِنَما

 . حیحص داّنْسِإب دواد وُب هاَو و ر دار
 وک

 .َمَلعت نم : سبتقا نم

 . ةعطقو ةفئاط : ةبعش

 1 .هّميرحت مولعملا : رحسلا َنِم ةبعش
 لثم مثإلا َنِم هَل داز موجنلا ملع ِْم َداز اَمَلَک : ينعي :داز ام از

 ملع سابتقا نم داز ام لثم رحسلا بعش سابتقا نم داز وأ ِرجاسلا مثإ

 ا
 هانعم ًاربخ ِثيدحلا اذه يف ايب ربخی : ِثيدحلل ئلامجإلا ىنعملا

 رحسلا َنِم ٠ آئيش ٌمَلعت ذقف ميجنتلا َنِم ًاثيش مّلعت نم َّنأ ریذحتلاو ٴيھٹلا
 میجنتلا َّنأل كلذو ےس واحد: میجنتلا هُمّلعت داز امّلكو «مرحملا

 ِثداوحلا َفاشتكا لواحي مجنملا ْنِإ ثیحب «بيغلا ىلع ٌمكحت

 . هملعب هللا ر رئأتسا يذلا بيغلا ملع ْنِم يه يتلا ةلبقتسملا
 سا

 ر

 ےس مس

 نم ون ميجنتلا أ هيف ربخأ لي يلا نأ : بابلل ِثیدحلا ةبسانم

 هدنسم يف دمحأو ء(۳۷۲۹) مقرب هجام نباو (۳۹۰۵) مقرب دواد وبأ هجرخأ )١(

(۱/ ۲۷۷ ۳۱۱). 
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 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 لاوحأ ىلع ًادامتعا ٍلبقتسملا ِنَع ٌرابخإلا وه يذلا ميجنتلا ميرحت - ١

 | . بيغلا ملع ِءاعدا َنِم هنأل ؛موجنلا

 وال يفانملا رخسلا لوا و م ميجنتلا نأ ے٦

 . رحسلل هُمّلعت داز میجنتلل همُلعَت داز امّلك نا 5
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 تَه مث دفع دَقَع ْنَم١ :ةَريَرُه يبا ِثیدَح نِ ي اللو

 لکو ايش َقَلَعَت ْنَمَو ‹كرشأ دقف رَحَس ْنَمَو َرَحَس ذقف اًهيف

 , 20(هنلإ

 طويخلا ٍدْقَع ْنِم ةرحسلا ُهلعفي ام لكش ىلع :ةدقع َدَقَع نم
 ْ ۱ ] .اهوحنو

 . لفتلا َنوُد وهو قير ّعَم خفنلا : وه ٹفنلا :اهيف ثفنو

 .مرحملا َرحسلا َلَعف : يأ :َرَحَس دقف

 هنأل ؛كرشلا نودب ىّئأتي ال رحسلا َّنأل :كرشأ دقف َرَحَس نمو

 00 .نيطايشلاب ةناعتسا

 هيلع دّمتعاو ٍءيشب ُهُّبلق قلعت نم : يأ : هيلإ لك ًائيش قّلعت نمو
 .هلذخو ءيشلا كلذ ىلإ “هللا هلكو

 .هّمكحو رحسلا عاونأ ْنِم ًاعون لگ نيبي : ًالامجإ ثيدحلا ىنعم

 يف دقعلا دقعی نا رحسلا عاونأ نِي نإ : لوقيف طابت اتا رحم

 َّنأ كلذو ؛قيرلاب ًابوحصم اخفن ِدقعلا كلت يف َحفنيو ءاهوحنو طويخلا

 ةدقع لك ىلع اوثفنو «ًطويخلا اوُدقع رحسلا لمع اودارأ اذإ ةرحسلا

 سس وكلاب دتا تک یا نونو ديرب ام ج
 نرتقم نست ةثيبخلا وسفن ْنِم جرخيف ءِدقعلا كلت يف حفنيو «نيطايشلاب

 دهاشلا جرخأ اهب ىّوقتي دهاوش ثيدحلا نم ريخألا ءزجللو «يئاسنلا هجرخأ )١(

 )5١5/5(. مكاحلاو ۱ )٤/ ٣۳۱٣ دمحأو (۲۰۷۳) مقرب يذمرتلا



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
۹= 

 للا ِنذإب ٌروحسملا ّبیصیف نيطايشلاب نيعتسيو ءرشلل جزامملا يتيرلاب
 . یردقلا ٌينوكلا

 وهو ءرحسلا عاونأ ْنِم عون َنايِب هيف نأ ؛بابلل ثيدحلا ةبسانم
 . ةميزعلاب ىّمسملا ٍدقعلا ٌرحس

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ٍثفنلاوِدقعلا ةطساوب ناك ام وهو رحسلا عاونأ ْنِم عون نايب .- ١
 طا :ناعتيلا نآل ترک E نأ ےک

 . هّلذأو هللا ُهَلَذَح هللا ريغ ىلع دمتعا نم َّنأ - ٠



 يباع

 هيبنت ةادأ :آلأ

 یک ھا
 اًهضَع ُۃَضْعَي َهَضَع ردصم داضلا ِنوکسو نیعلا حتفب :ةضعلا

 .ٌرحسلا : انه هب دارملاو منو رحسو بك ینعمب
 .داسفإلا هجو ىلع ثيدحلا ّلقن : ةميمنلا

 ضعبلل ئكحُي امب سانلا نيب ةَموصخلا ٌعاقيإو ِلوقلا ةرثك : ةلاقلا

 7 . ضعبلا نع
 َنيِب ةياعسلا ِنَعُ٭َتمَأَرَذَحُب نأ ةا دارأ : ثيدحلل ٌئلامجإلا ىنعملا

 ةثيدح حتتفاف .داسفإلا هجو ىلع ضعب يف مهضعب ِثي دح لقنب سانلا

 ام ْہُهَلأسف .ءابتنالل ئعدأو سوفنلا يف عقوأ وكيل ءماھفتسالا ةغيصب

 لقنوه َهضَعلا ٌنأب - لاؤسلا اذه نع باجأ هئ املا ان یا هضَعلا

 ةَموصخلا عاقيإو ِلوقلا ةرثكو داسفإلا هجو ىلع سانلا َنيب ِثیدحلا

 . بولقلا يتيرفتو ٍداسفلا َنِمٌرحسلا ُهلعفي ام ٌلعفي كلذ أل ؛ مهني

 ْنِم عون ةميمنلا َّنأ هيف َنّيِب لي يبنلا َّنأ : بابلل ثيدحلا ةبسانم

 ۰ . رحسلا عاونأ

 )١( مقرب ملسم هجرخأ )۲٦٦٦(.
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 : ثيدحلا نم ٌدافتسي ام

 لا لمقام قاما ؛رحسلا عاونأ ْنِم عون ةميمنلا نأ ١-

 مکَح ٌدخأي مامنلا َّنأ ال - سانلا نيب داسفإلاو بولقلا َنيب قيرفتلا

 . هريغو رفكلا ثيح ْنِم رحاسلا
 .رابكلا ني اهئأو «قميمتلاٌميرحت - ۲ ٦

 نهذلا يف تبثأ كلذ ّنأل .باوجلاو لاؤسلا ةقيرط ىلع ميلعتلا -

 . هابتنالل ٰیعدأو



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
[٣ 
 ایپ هللا لوس ر نأ : اًمهْنَع هللا يضر َرَمع نبا نع اَمُهَلَو

. 
رخل ناَيبلا نم نإ : لاق

 

 .ةحاصفلاو ةغالبلا : نايبلا

 ٍلطابلا بلاق يف ّقحلا لعجيف «رحسلا لمع لمعي : يأ :ًارحسل
 ۱ . لاهجلاةبولق ٌليمتسيف «ٌقحلا بلاق یف َلطابلاو

 رحسلا عاونأ 2 أ اعون ال ْنيِبي : ثيدحلل ٌيلامجإلا ینعملا
 رثأ ْنِم غونلا اذه ُهُ دجنت اهلل ؛ ةغالبلاو ةَحاصفلا یف لثمتملا نايبلا :وهو

 لطابلاو ِلطابلا ةروص يف حلا وصي امر ىح ؛عامسألاو بولقلا يف
 يذلا ٍنايبلا َنِم عونلا اذه مذ ُدارملاو .ژحسلا ٌلعفي امك ؛ٌّقحلا ةروص يف

 ۰ . عماسلا ىلع ہّومیو لطابلاب ّقحلا بلي

 وهو رحسلا عاونأ نم 3 نایب هيف نأ : بابلل ثيدحلا ةسناتف

 . نايبلا ضعب

 : ثیدحلا نِمٌدافتسيام

 . سيبلتو و ةيومت هيف يذلا ٌنايبلا وهو رحسلا عاونأ نم عون نایب ١-

 ةررقيو ّقحلا حضوي يذلا نالا ااو نايبلا نم عونلا "اذه م مذ - ۲

 .حودمم وهف ةضحديو ٌلطابلا لطبيو

 )١( مقرب يراخبلا هجرخأ )٥۱٤٩( مقرب ملسمو )۸۹۹(.



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 و

 باب
 مهوختو ِناَهْکْلا يف َءاَج ام

 لگ سلا جاَوزأ ضب ْنَع هحيحص يف ٌمِلْسُم یّور
 ين اقدس ءي نق الاسا فارع یتا نم : ت لا
 e َنيِعَبْرَأ الص

 لبقتسملا يف تابيغملا نع ربخي يذلا وهو نهاك عمج : ناهكلا

 . نيطايشلاب ةناعتسالا ىلع ًادامتعا

 َنوُعَدي مُهوحنو ٌناهكلا ناك اَمَل :ٍديحوتلا باتكل بابلا ةبسانم
 ىلاعت هللا ةكراشم ىوعد كلذو : ىلاعت“هللا هب ٌصصتخا ِدَق يذلا بيغلا ملع

 مهّقح يف ًءاج ام بابلا اذه يف َنيِبي نأ تفنصملا َدارأ «بيغلا ملع يف

 . ديعولا َنِم مُهَقَدص نم قحو
 .ديعولاو ظيلغتلا ّنِم : يأ : ناهكلا يف َءاج ام

 .نيلاّمرلاو نیمُجنملاو نيفاّرعلاك : مهوحنو

 . ةصفح : يه : : يبنلا جاوزأ ضعب نع
 . اًهيف هل ب اوت ال : يأ : ٌةالَص هَل ٌلبقت مل

 ىلع تترتملا ديعولا لي ٌنيبي :ثيدحلل ٌيلامجإلا ىنعملا
 الإ اًهُملعي ال يتلا ِتابیغملا نَع مهلاؤسل مهوحنو ٍناهكلا ىلإ باهذلا
 ؛اموي َنيعبرأ ةدمل هتالص باوث ْنِم هنامرح َكِلذ لعف ْنَم َءازج َّنأ هللا
 امم «لعفلا اذه ْنَع ٌديكأ هنو ٌديدش ٌديعو اذه يفو . ةيصعملاب ِهِسْيلت

 )١) ہدنسم يف دمحأو (۲۲۳۰) مقرب ملسم هجرخأ )٤/١۸( )٥/ ۳۸۰(.



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
j= 

 نهاكلا ٰیتآ نم ءازج اذه ناك اذإو سوپ یھ م هنأ ىلع لدي

 دم
 ءمِموحنو ِناھکلا ٍنايتإ ْنَع ّيهنلا هيف نأ : بابلل ثيدحلا ةبس :

 تیس
 : ثيدحلا نم ٌدافتسُي ام

 .ٌرفك هنأو كلذ يف

 ١ - رئابکلا ربكأ ْنِم اهنأو «ةناهكلا ٌميرحت .

 نيعبرأ ةذايصال نفق مل لاس ار ایک لرز تم رس ؛ةدئاف

 زنأ امب رفك دقف مهقدص نم امأو ٌرخآلا ثیدحلا كلذ ىف َءاَج امك ءاموی



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
"| = 

 َدَّصف ًانهاك ىتأ ْنَم : لاق كي يلا نع ةَرْيَرُْه يبا ْنَعَو
 وادور کرک و ا وقي اَمب

 ّيِبنلا نع اًمهِطْرَش د ىلع حص : َلاَكَو مِكاَحلاو ةَ ع
 لزنأ اَمب َرْمك ذقف لوقي ةي امہ يا هس یر : انب
 . لک رک ىَلَع

 . "اف وقوم هلْ ِدوُعْسَم نا نع يج سپ لغ يبألو

 ٠ .ةنسلاو باتكلا : يأ :ٍدمحم ىلع لزنأ امب

 ٍنايتإ ىلع ٌديدشلا ٌديعولا : هيتياورب ثيدحلل ٌيلامجإلا ىنعملا
 ملع ّنأل 5 يف یس تالا نك لار نارا نابل
 يحولاب َرفَک دقف مُهَفَّدصو مهاتأ ْنمف .هب ىلاعت هللا ّصصتخا ٍدق بيخلا

 ( . الم دمحم ىلع لزنملا

 نیفارعلاو ٍناهكلا ٍنايتإ ْنَع ّيهنلا هيف َّنأ : بابلل ثيدحلا ةبسانم
 . كلذ يف ِدیعولا نايبو

 : ثيدحلا نم ٌدافتسي ام

 ےس داعتبالا بوجوو مهلاؤسو نيفارعلاو ٍناهكلا ىلإ باهذلا ميرحت -

 )١( مقرب دواد وبأ هجرخأ )۳۹۰٤( هدنسم يف دمحأو )٦٢٤٤ ۰٤۰۸ /۲ء ٦۷٤(.

 )٤۳۹/۲(. دنسملا يف دمحأو (۸/۱) كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ (۲)

 (۲۰۱۷ مقر) فشکلا يف امك رازبلاو ٢١٥۸( مقر) هدنسم يف ىلعي وبأ هجرخأ (۳)

 الخ حيحصلا لاجر هلاجرو رازبلا هاور )۱۱۸/٥(: دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاقو

 .ةقث وهو ميري نب ةريبه



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 ٥ فقل

 . مهقدصي مل اذإ ٌمّرحمو مُهَفَدص اذإرفك كلذ َّنأل ؛ مهنع

 . نيمجنملاو ِناھکلا بيذكت بوجو - ۲

 . الب دمحم ىلع ِلزنملا يحولاب َرفك دقف ْمُهَقَّدصو ْمُہاتَأ نم - ٣

 ملع يف ىلاعت هللا ةكراشم ٰیوعد ٌنمضتت اهنأل ؛ لرش ةناهكلا َّنأ - :

 لا
 ےس



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
- 0 

 تم َسْيَل» :ًاعوفرَم ُهْنَعهللا يضر - ٍنْيَصَح نب َناَرْمِع ْنعَو
 رجش وأ ءَرَحَسْوآ هل َنّهُكُث ا َنوَكَت زا ہر أ طن ْنَم
 ٍدَّمَحُم ىلَع َلِزْنَأ اَمب رق دَقَف لوی اَمب ُهَقَدَصَف ًانهاك یت ْنَمَو هَل

Nyءنسَح دانْسِإِب 00 تو  

 . هرخآ ىلإ (یتآ ْنَمَو : 5ر ساكن وع

 رومألا َةَفِرْعَم يعدي يذلا : فا علا ٌيِوْعَبْلا لاق

 كلا جج املا نكت ووا لعاب د ب

 | :وه ليقَو
 . ٍلبْشَتَسُمْلا يف ِتاَبَيعُمْلا نَعُربْخُب يذلا :وُه ٌنِهاَحْلاَو
 . ريوضلا يف اّمَعُرْخُي يِ : ليقَو

 نهاکلل شا :فاذعلا ات را سابع وک لاقو

 ہذھب رومألا ٍةفرعم يف لک ْنَمِم مهوخنَو ٍِلاَمَرلاَو مُجَملاَو
 . قدّطلا

 اًنِعابتاب نيلماعلا اًمِعايشأ نم وه ْنِم اذه ٌلعفي ال :يأ : اتم سيل

 . ةريطلا لعف : ركئيطت نم

 الخ حيحصلا لاجر هلاجرو رازبلا هاور )۱۱۷/٥(: دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاق )١(



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

A= 

 0و

 اتعابتأ نم وکی ال :ِلكي لوقی :ِثیدحلل ٌيلامجإلا ىنعملا
 هذه هل کس وأ دلا را ةناهكلا را طلا عم ماش نيعتملا
 داسفإ اهيفو ےب هللا ّصتخا يذلا بيغلا ملعل ًءاعدا اهيف ٌنأل ؛غایشألا

 َرفک دقف رومألا هذه نم ًآئيش ٌلعفي نم َقَدص نمو ءِكوقعلاو ِدئاقعلل
 ۃوس رسا ةراقورو RENE يذلا ّيهلإلا يخولاب
 طبر وأ ؛فکلاب ىّمسُي ام ةءارق ْنِم سانلا ضعب ُهّلعفي ام َكِلذب قحليو

 گڈ سر لاش رواتفرؤاسوااواس

 ِنِهاکلاو ٍفاّرعلا ىنعم ًةیمیت ِنباو ٌيوغبلا ٍنْیمامإلا َنِم لك نيب دقو
 تابيغملا نم عنك هلع ىغا نملك نأ : هلصاح امب ِلامرلاو مجنملاو
 وب ٌقحليف ئنعملا يف هل راشم وأ نهاكلا مسا يف ٌلخاد اّمِإ وهف

 ِقرتسم ْنَع ٌذخأيو ٍلبقتسملا يف ٌلصحي اًمع ُربخي يذلا وه ٌنهاكلاو
 . ديحوتلا باتك ِلوأ يف قبس امك ٍنيطايشلا َنِم عمسلا

 اهلا لما نرخ فا اوا : بابلل ِثیدحلا ةبسانم

 .اهلهأ قيدصتو اهوحنو
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . ديحوتلا يفاني هنأل ؛بيغلا ملع ءاعدا ُميرحت ١-

 .*رفك هنأل ؛اًَهريغ وأ ةناهكب كلذ لعفي نم قيدصت ٌميرحت ے

 ْنعو مهنع داعتبالا بوجوو مهوحنو ِناھکلا بيذكت بوجو ۳
 . مهمولع

 .ُهَمَلاََخ ام ٌحرطو ةا لوسرلا ىلع َلِزْنَأ امب ِكسمتلا بوجو - ٤
 دا %* د



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 ع 1

 يف َنوُرظْنيَو داج اَبأ نوبتي موق يف سابع ْنْبا لاقَو
 ےس

 وغ ريشا هت ل كلذ نحف نم قرأ ا موُجلا

 يتلا (خلإ . . .زوه دجبأ) فورح َنوُعطقي : يأ :داج ابأ َنؤبتكی

 . ٍبيغلا ملع ِءاعّدال اهَتوُمّلعتيو لمجلا فورح ىمست
 ےک ات ا نا 077 نودتتعيو دی موجنلا یف َنوُرظنيو

 مھٹأ نوشي يذلا باسحلاو عوجنلا يف لطاب ِداقتعاو ٍدساف معز ىلع

 80ھ
 . نظا ال : ىنعمب اھّمضبو «ُمَلْعَأ ال : ینعمب ةزمهلا حتفب : یّرآ ام

 َّنأ ٌنظأ آل وأ ٌملعأ ال : سابع ٌنبا ٌلوقي : رثألل ٌيلامجإلا ىنعملا

 ىلع مكحلا كلذ ىلع ينبيو موجنلا يف ٌرظنيو داج اب فورح ٌبتكي نم
 يف ٌلخدي كلذ َّنأل ؛هللا دنع ًابیصن كلذ َلَعَف ْنَمِل ىرأ ام «لبقتسملا
 تپ یس ےس ںوبوع

 ْنَمِل اهَمّلعتو داج يبأ ةباتک َّنأ ىلع لدي هنأ : بابلل رثألا ةبسانم
 ريثأت اهل نأ ٍداقتعا ىلع موجنلا يف رظنلاو بيغلا ملع ةفرعم اهب يعدي

 .هللا نم ُهَبيصن عاضأ دقف ُهَلَعف نمو ةفارعلا يف لدي َكِلَذ لك

 : رثآلا نِمُدافتسُي ام

 یفانی أل اني پینا راع واع ور یلعداج يأ ر “ا

 ديزي نب دلاخ هيفو یناربطلا هاور )۱۱۸/٥(: دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاق )١(

 .باذك وهو يرمعلا



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 |١

 كر وان 5 لمجلا باسو ااا اا وت
 . یلاعت هللاب كرشلا ىلإ ةليسو هّنأل ؛میجنتلا ميرحت - ١
 . مهمولعو مهفراعَم ْنِم لطابلا لهأ ُهاَتْؤُي امب رارتغالا مدع - ۳



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 ده ١٦

 باب
 ا سہ

 لِمَع ْنِم يه : لاقف رشا نم ء لس ا بسلا َّنَأ رباج ْنَع
 لس :لاَقَو د واد 7 لج لبس دي هاور ''٭؛ناطٌشلا

 هلُكاَذَ هَرْكيٍدوُعْم نبا : َلاَقف اهْنَع دَمحأ

 رحسلا مکح ٌفنصملا َرکذ امل :ِدیحوتلا باتكل بابلا ڈبسانم

 ِلَبق نم نوكت دق اھٹأل ؛ ةرشنلا ىف : َءاَج ام بابلا اذه يف َرَكَّذ ءڈناهكلاو

 ا ةا رک وردنا و وطانشلا

 نم اسم يسم سہو ةيقرلاو جالعلا َنِم عون : سس
 تشك ئ أ ءادلا َنِم ُةَرَماَح ام هنع اهب ٌرشني ناال كل م ؛رحسلا

 . لازُيو
 .اهتولَمعي ةيلهاجلا ُنهأ َناَك يلا ةرشنلا : يأ :ةرشنلا ِنَع ليس

 نم عاونأب روحسملا ِنَع نورشني مهنأل : ناطيشلا لمع نم يه
 . ةيناطيش تامادختساو رحسلا

 . ٍناطيشلا لمع ْنِم ّيِه يتلا ةرشنلا : يأ :هّلك اذه رکی
 سا00 ِثیدحلل ٌئلامجإلا ینعملا

 )١( دنسملا يف دمحأو (۳۸۸) مقرب دواد وبأ هجرخأ )۳/ ۲۹٢(.



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
I= 

 ْنِم هنأب ةا باجان ُهَمکح ام ةيلهاجلا اهلمعت ثناك يتلا ةقيرطلا ىلع
 ِتامادختساو ةيرحس عاونأب نوكي هنأل ؛هتطساوب وأ ِناطیشلا لمع

 . ةمرحمو ٌةيكرش يهف ءیناطیش
 ف نه ىلا ةريشتلا رحت ىلع لولا تالل كيدحلا ةا

 ۱ . ةيلهاجلا ٌةرشن يهو ناطيشلا لمع
 : ثيدحلا نم ٌدافتسُي ام ۰

 حس اهَنأل ؛ٌةيلهاجلا اًهلمعت يتلا ةفصلا ىلع ةرشنلا نَع ٔیھٹلا - ١
 .رمك رحسلاو

 يف عوقولا َنِم ًارذح ؛ةُّمكح َلكشُأ اًّمع ءاملعلا ٍلاؤس ُةیعورشم - ١
 ۰ .روذحملا



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا
mm YY 

  5وا تک وا و  OEور
 تط هب لجر : بّيَسُملا نبال تلق : ةداتق ْنَع ٌيراخُبلا ىفَو

 ص تس ہے ۳
EE. 8 920 یہ 2 

 اَمْنِإ هب ساب ال :لاق ؟ُرْشَنُي وأ هنع لَحْيَأ ءِهِتأَرْما نع ذخوُپ وأ
DD ۶ 9 7 

 یا وو بقا نا لا :0
 : ناعٴون

 ِهْيلَعَو ءِناَطْیَشلا لَمَع نِم يذلا َوْهَو رو لح

 اَمب ِناَطْيَسلا یر ا روسی 5 لمي

 ِتاوَعالاو ةيوذألاو ِتاذٴوَكلا بب ڈلاب ا : يناّتلاَ 1
 . ڑئاج اذهف ةحابملا

 روكا نع رخشلا لك

 ظفحأ ْنِم ُهقث ٌيرصبلا ئسودسلا ةماعد نبا وه :ةّداتق ةمجرت

 . ةئامو ةرشع عضب ةنس تام «نيعباتلا

 . ًالؤافت ّبطلاب هنع اوُنك_ةرحس يأ ِءاطلا رسكب : بط هب
 هتأرما نَع ُسسبحُي : يأ - ءاخلا ٍديدشتو ةزومهم واولا حتفب :َُو

 .اًهعامج ىلإ ٌلصي الو

 ةحلصملا لإ اهب ْدِرُي مل ةحابم رومأب ِهِتَجْلاعمب : يأ : هب نمأب ال
 . ةرضملا عفدو

 فرعي نم الإ هلدس ىلع دغ ل ا حاج الإ دبا عیال
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j= 

 ديسلا
 ةرشنلا مكح ْنَع لْیُس بيسملا َنبا َّنأ : نيرثألل ئلامجإلا ینعملا

 هلل ارا لورو اا ةويعتملا ا ار ا
 ٰیقرلاک :هيف روذحم ال ةرشنلا ّنِم ٌعون ٌةدوصقمو «كلذك ناك اّمع

 ال ہلأل ؛ةرشنلا عنم همالك ىضتقمف ُنسحلا امأو .همالكو هللا ءاتشان

 لح ىلع لومحم اذهو . رحسلاب ٌةفرعم هَل ْنَم الإ رحسلا لح یلعژردقی
 هركذ يذلا ليصفتلا يفو . ٍناطيشلا ٍلمع ْنِم وهو ءهلثم رحسب رحسلا

 حاس دار رسل لعام" ا نٔیلوقلا َنيِب ًاعمج ميقلا نبا

 . ملعأ هللاو . ٌمرحم هلثم رحسب ُهَجالعو  ٌدئاج رمأ ٍنآرق ةءارقو

 زئاجلا ٌنايبو ةرشنلا مكح يف ليصفتلا نایب : بابلل نيرثألا ةبسانم
 . اھٹِم عونمملاو
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 و

 باب
 ٌيطتلا یف َءاَجاَم

 ال ہرا نکو ہا دنِع مهربط امت لا : ىلاعت ہللا لوقو

 4 کم کرک اولا ل : هلوقو [ ۱۳۱ :فارعألا] € © َنوُمَلَعَ

 .[48 : نس

 : سبا 49 كفرت مر نا لب زك نإ » : ةيناثلا ةيآلا ٌمامت

۹.. 

 هل ردلا نم اع رت طلآ تناك ال :ِدیحوتلا باتكل بابلا ڈبسانم

 يف َبابلا اذه اَهَل ُفنصملا َدَقَعهَلاَمَک ٌصصقني وأ ِدیحوتلا مم م ٰیفانتی يذلا

 . اھنماریذحت ٍديحوتلا باتك

 وهو - سس وس سج ديعولا نم : يأ : ريطتلا يف َءاج ام

 .عومسملا وأ ينرمل ءيشلاب ٌمؤاشتلا
 هنت ةادأ : الأ

 .رصحةادأ ا

 . مُهَل َرَّدَقو مهيلع يضف ام : مهر
 ٌيردقلا ٌين وکلا همكحبو هلبق ْنِم ٌمؤشلا ْمُهَءاج امَّنِإ : يأ : هللا دنع

 1 . هلسرو هتايآب مهبيذكتو مهرفك ببسب

 . وردي ال مهتأو ملعلا مدعو ةلاھجلاب مهل ٌفصو : نوُملعي ال

 ن كنان اهو كسا يأ : مكُرئاط
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T= 

 نیحصانلا مكتملاخمو مكرفكو مكلاعفأ ببس :يأ :مكعم .
 نإ :مكلوقب انوُمْتَلباق مكاتْرُكذ نأ لجأ ْنِم 5 : متٍرکذ نئ

 0۸0 سی € مک اط

 مَن نمف ِنایصعلا يف ٌفارسإلا مكتداع :نوفرسم موق متنأ لب
 .ٌّقحلا ِةَفلاخم يف ّدحلا ةزواجم وهو ٌداسفلا :ٌفرسلاو .ٌمؤشلا مكءاج

 اذإ َدوعرف ٌموق ناك امل : ىلوألا ةيآلا :نيتيآلل ٌيلامجإلا ىنعملا

 مهمؤشبو ِهباحصأو ىسوم ببسب اًبباصأأ اذه :اولاق طحقو ٌءالغ مُهَباصأ
a aLكلذ و اس  eمهياع نار واضتپ  

 اولقعو اومھف ولو. ؛ملحلا مدعو ةلاهجلاب ْمُهَرثكأ فصو 5 ‹ مهرفکب
 . ما و هب َنَمآ ْنَمِل حالفلاو ةكربلاو ِریخلاب الإ ءاج ام ىسوم َّنأ اوُمِلع

 يضاف لا بدك نم ىلع راس هللا ذأ : ةيناثلا ةيالا " 

 هناحبس هللا نبق < . مهيبسبو ٍلسرلا ِلبق ْنِم ًءاج بيس نأ عا مت «ءالبلاب

 ْنِم ال «مهرفكو مهلاعفأ ببسبو «مهسفنأ لّبق نم ِءالبلا اذه ّببس نأ

 نیجصانلا لوق اولبقي نأ مهب ُقِياللا ناكو .اوُعّذا امك لسرلا لبق
 تاع کت عبق اس ىف وداعا وق یگ مقا ترقی
 . ءالبلاو ُموُشلا

 ةيلهاجلا لمع ْنم َریطتلا َّنأ ركذ هللا َّنأ :بابلل نيتيآلا ةبسانم

 ا ددو نك لاو

 : نیتیآلا نم ُدافتسُي ام

 . نيكرشملاو ةيلهاجلا لمع ْنم َريطتلا نأ - ١

 انہ نال تا و ءاضقلا اإ ۲

 ر توا
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= ۲۷| 
 كرشلا ةفرعم مدع ىلإ يڈؤی هنأل ؛لهجلا مذ :ىلوألا ةيآلا يف - ٤

 . هيف عوقولا مث نمو «هلئاسوو

 ِتافص ْنِم اهلوبق مدع َّنأل ؛ ةحیصنلا لوبق بوجو : ةيناثلا ةيآلا یف  ه
 . رافکلا

 ةا قمل ةكربلاو كلا وهف لشرلا هت ةا ام نأ ے٦
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 نم ةلعلا ةزواجم وهو ءِءاَدْعِإلا َّنِم مسا ئودعلا :ْىَوْدَع ال

 يرست ًةلعلا َّنَأ ةيلهاجلا لهآ ُهُدقتعی ناکام ٌنيفنملاو «هريغ ىلإ اهبحاص

 . هللا ردقب ال اهعبطب

 ظافلألاو ءامسألاو رويطلاب مؤاشتلا : یھ ةريظلا : ربط الو

 . غلبأ ٔیفنلاو ةيهان وأ ةيفان ّنوكت ْنأ لمتحي-ال-و صاخشألاو عاقبلاو

 ءاهب نومءاشتي اوناك ٌةموبلا :ميملا فيفختب ٌةماهلا :ةماَه الو
 . هلاطبإو كلذ يفنب ثيدحلا ًءاجف

 ةیشاملا ٌبيصت نطبلا يف ُنوكت ٌةيح :هب ُدارملا لیق :َرَفَص الو
eeاذه سکس تھ تر اقا و يودع  

 ٌثیدحلا َءاجف ادي تواضع اوناك ّرفص ُرهش :دارملا لیقو ءمعزلا

 . كلذ ٍلاطبإب
 .هللا ًءاش ْنِإ هباب يف كلذ نايب يتأيس :َءْوَت الو
 اهنأ نومعتي .«نيطايشلاو نجلا نم نسج لوغلا :لوُغ الو

 ال اهنأ نایبو ؛َكلذ لاطبإب ثيدحلا َءاجف < ؛مُهُكلهتو ِقیرطلا ٍنَع ْمُهّلضت

 تی یس ا

 )١( مقرب يراخبلا هجرخأ )٥۷٥۷( مقرب ملسمو )۲۲۲۰( )1١7(.

 )۲( مقرب ملسم هجرخأ )۲۲۲۰( )1١5(.
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 نم ةيلهاجلا هد دقتعت تناك اَم ةي يفني : ثيدحلل ٌئلامجإلا ینعملا

 ضعبو موجنلاو روهشلا ضعبو رويطلاب مؤاشتلا نم ٤ ةلطاب تاداقتعا

 0- اتنی رر ضاا لولا نو عن :نیطایشلاو ّنجلا

 هذه ك اپ ٌدريف . اهسفنأب اًمریغ ىلإ ة ةباصإلا لحم نم ضارمألا نايرس

 . صلاخلا ٍديحوتلا ةديقعو هللا ىلع لکوتلا اھناکم ُسرغيو «تافارخلا

 ٌداقتعا اهنأو «ةريطلا لاطبإ ىلع لدي هنأ : بابلل ثيدحلا ةبسانم

 : ٌيلهاج

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 .ةريطلا لاطبإ - ١
 هللا ريدقتب ال اهتعيبطب يِدْعَت ضارمألا َّنأ ةيلهاجلا داقتعا لاطبإ - ۲

 ۰ . ىلاعت

 " .ءاونألا ريثأت داقتعا ُلاطبإ €

 ٥ - ِنالیغلا يف ةيلهاجلا داقتعا لاطبإ .

 . هيلع دامتعالاو هللا ىلع لکوتلاٗبوجو - 1

 .كرشلا ىلإ ةیضفملا ٍلئاسولا َنِم دّدحلا ٍديحوتلا يتيقحت 7 نم نَأ ۔۷

 دوسألاك ءِناولألاب مؤاشتلا َنِم سانلا تن ات اک ناك قا

 يوذو صاخشألاو هايس 7 ماقرألا ضعب وأ ءرمحألاو
 . تاهاعلا
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 الو یوذَع ال» : لپ هللا ٌلوُسَر َلاَق : لاق سنا نع اَمُهَلَو

 ٌةَملَكلا» :َلاَق ؟ُلأَمْلا اَمَو :اولاَق «ُل
9 0-0 

 هم اس س

 افلا یشبحعیو ‹ هری

 .2'۶ٹنظطلا ۶ٌ

 اميف الإ نوكت الف «ةريطلا فالخب ٌءوسيو ُدسُي اَمیفژومھم : لأففلا

 | وپ

 اي :لوقي ْنَم عمسيف ًاضیرم ٌلجرلا ٌُنوكي نأك :ةبيطلا ٌةملكلا

 ٠ .هضرم نم ءْربلا لّمؤیف .ملاس
 َنِم سیل َلأفلا َّنأ َنايب هيف َّنأ :بابلا يف ِثيدحلا ركذ ةبسانم

 ظ . اهنع ّىهنملا ةريطلا

 : ثيدحلا نم ٌدافتسي ام

 . اهنع ّىهنملا ةريطلا نم سیل َلأفلا نأ - ١

 . لأفلا ٌريسفت ت

 ۔وی لا ءوس ْنَع ئهنلاو واب ٌنظلا نسح ڈیعورشم ۲
 : ةريطلاو لأفلا نيب قرفلا

 ةي امنف نوكي لاقلا ے۹

 .هللاب ّنظلا َنسحي ْنَأ”رومأم ڈبعلاو ءرشاب ٌنظ ٌنسح هيف ٌلأفلا - ۲
 : وسب اميف الإ نوكت ال ةريطلا: ے٢

 .هللاب ٌنظلا ءوس ْنَع ٌييهنم ڈبعلاو وشاب ٌّرظ ُءوُس اهيف ةريطلا - ٤

 )١( مقرب يراخبلا هجرخأ )۵۷٥٢( مقرب ملسمو )۲۲۲٢(.



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
۱ _- 

 4 20 1 ٥

 تّركذ : لاق ريع ب وُ نڪ حيحَص وسواد يبل

 .ًامِلْسُم ُدرَئَآلَو .لأفلا اهتسخأ : لاف ل هللا لوُسَر َدْنِع ةّريَطلا
 أي ال ّمُهَّللا ؛ لْقَيلَف هركي اَم مكُدَحَأ ىأر ادق

 چےسح ْوَحالَو تنأ الإ ِتائیسلا عدی الو «تنأ ر

otاه  | 
 CA )ا \

 ئنهجلا :َليقو ءٔیشرقلا رماع نب ةورع :وه :ًةورع ٌةمجرت
 . ِتاقثلا يف نابح نبا هَركذ . ٔیکملا

 . وِدصق ْنَع درت اهنإف رفاكلا ِفالخب :ًاملسمڈرت الو
 الو تاضسلاب ةونطلا يتأت الو : يأ : خلإ . . تانسحلاب يتأي ال

 . تائيسلا عفدت

 اج رنا م اار درا لرحلا + لوحتالو
 . كلذ ىلع :ةوقالو

 .َكَدْحَو :كبآلإ

 دنع ْتَركُذ ةريطلا َّنأ يوارلا ُركذي : ِثیدحلل ٔیلامجإلا ىنعملا
 لك ٔیبنلا ّلطبأف ءاَهَلايح ُلَمْعُي امو اهَمكح سانلل َنيبيل لي ّيبنلا
 ال ًةريطلا َّنأ كك ربخأو - اهنم ”يخ هنكلو ؛اهنم َلأفلا َّنَأ ربخأو «ةريطلا

 ااو للا الإ عفان الو راض ال هتآ هناميإل ؛ءدضق نع املسم درت
 ةريطلا هب عفدت يذلا جالعلا ىلإ ايب دشرأ مث  اًمُدِقتعي يذلا كرشملا

 عفدو عفنلا بلج يف ٌةّدحو وشاب ٍبلقلا قلعت ٌنمضتملا ًءاعدلا اذه وهو

 )١( مقرب دواد وبأ هجرخأ )۳۷۱۹(.
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 |17١١ د

 .هللاب ًالإ ةوقلاو لوحلا نم يّربتلاو ٌرضلا
 هب عقدت ام َنايبو ةريطلا َلاطبإ هيف َّنأ : بابلل ِثیدحلا ةبسانم

 . اهنم لأفلا ءانثتساو

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . رکذلاو ءاعدلا ّنِم هب عفدت ام نايبو ةريطلا ٌلاطبإ - ١
 . لكوتلاب هللا هّبهذي لب ٌرضي ال ةريطلا ّنم بلقلا يف عقيام َّنأ ۔ ٢
 . اًمُريخ وهو ةريطلا َّنِم َلأفلا َّنأ - ٣

 .هللاب الإ ةوقلاو ِلوحلا َّنِم يّربتلاو هللا ىلع لكوتلا أب وجو - ٤
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 اَمَو كرش ٌةريطلا , كرش ٌةَرَيطلا» :اعوفرم ٍدوُعسَم ِنْبا نَعَو

 ٌيذمؤوتلاو دواد وہا اور 230« لكوُتلاب ب بهذي ہللا “کلو لإ م

 . دوعسَم نا لوق ْنِم هرخآ لَعَجَو .هحّكصَو

 ہللا ريغ ىلع بلقلا قلعت ْنِم ايف اَمِل : كارش : ٌةريطلا

 . اهم ٌءيش هبلق يف َمَقَو الإ اًنمامو : و اا آل[ ماكو

 ٌرضلا عفدو عفنلا بلج يف هللا ىلع لكوتلا : يأ : لكوتلاب بهذي ذي

 . ةريطلا بهذي

 وهو «خلإ . .انِم اَمَو» :ةلوق وهو :دوعسم نبا لوق ْنِم ٌهَرِخآ
 كرا نه رسم او رشا ؛تباوصلا

 ؛رابخإلا ٌرركيو ٌربخي ةا لوسرلا نأ : ثيدحلل ٌيلامجإلا ینعملا
 بلقلا قلعت ْنِم اهيف اَمِل ؛ڈرش ةريطلا َّنأ «بولقلا يف ةنومضم ررقتيل
 . هب نظلا ءوسو هللا ريغ ىلع

 رش ةريطلا َّنأ ىلع لدي هنأ : بابلل ثيدحلا ةبسانم
 : ثيدحلا رم ةافتسُي ام

 شا ريغب بلقلا قلعت اًهيف َّنأل ؛ كرش ةريطلا َّنأ ١-

 يف َرقتستو ظفحتل تساا لئاسلا لإ نارك فورم ےک
 ۰ ۰ | .بولقلا

 OEE ا اهنم

 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو )١114( مقرب يذمرتلاو (۳۹۱۰) مقرب دواد وبأ هجرخأ )١(
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j= 

 اح ار : ٍورْمَع نبا ِثيَِح نم ا

 ْنأ» :َلاَق ؟َكلَد ٌۃَراَفَک ام شا لوُسَر اي :اوُلاَق ء(كَرْشَأ دقق

 هلإ الو كط الإ َرْيَط الو كی الإ َرْيَخ آل ٌمھهّللا ل
 . عو

 أ كاضْمَأ اَمةَريطلا اَمر : ساَّبَع ِنْب لضَقلا ثیدح ْنم هلو

iy 

 ےس

 مجارتلا
 دحأ - امهنع هللا يضر  صاعلا نب ورمع نب هللادبع :وه ورمع نبا - ١

 .r . نیرثکُملا نيقباسلا
 . لكك ّيبنلا مع نبا بلطملا ِدبع نب سابعلا نب لضفلا : وه لضفلا - ۲

 . هريغ ىلإ هتافتلاب هللا ىلع هلكوت صِلْخُب مل هنأ : : كرش ْدَقَف
 . ةريطلا نم عقي ام : 4 : كلذ ٌةرافك
 . كا" وس ٌقحب دوبعم ال : ي : ريغ هللإ ال

 ٹیپ ریس
 . تدرأ اًميف ٌيضُملا ىلع َكَلَمَح : يأ : اضم ام
 . هيف ٌيِضُملا نع : كرو

 اَهْنَع ٔیھنملا ةريطلا ّنأ يي ئبخي : نیثیدحلل ئلامجإلا ىنعملا

 )١( دمحأ هجرخأ )۲۲۰/۲(.

 )۲( دمحأ هجرخأ )۲۱۳/۱(.
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 اًميف ٌيضُملا ىلع َناسنإلا َلَمَح ام اًهطباضو اَہثقیقح لرش يه يتّلاو

 اهيلع َمزَع يتلا ِهِتّجاَح نع هتَّدر اذإف ءاهيلع ادامتعا هع هدو: وأ ةدارأ

 هللا ىلع لّكوتلا َنِم ءىرّبو كرشلا باب ٌجَّلَو دقف هوحنو رفسلا ةدارإك
 نع ةريطلا هيت مل ْنَمَّنأ ثيدحلا ٌموهفمو . ٍفوخلا باب هسفن ىلع َحَتفو
 امم ةيعدألا َنِم ةريطلا هب عقدت ام ىلإ ايب دشرأ مث . هرضت ال اهتإف همزع
 . ةدابعلا يف هل ٌصالخإلاو هللا ىلع دامتعالا هيف

 . ةيكرشلا ةريطلا ةقيقحل آنايب امهيف نأ : بابلل نيثيدحلا ةبسانم

 وو يسوع

 ۰ نيش ةريطلان

a نأ ٢۔ 

 .ةريطب َسیلف مؤاشتلا ّنِم ناسنإلا مزع ىلع زٹؤی ملام نأ ا۳
 . ملسملل ةتيمهأو بلقلا ٍنَع ةريطلا هب عفت يذلا ركذلا ةفرعم ےگ

F#Fےب دب  

 ا

| 
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 باب
 ا م

 هذه هللا َقَلََح» :ةدات َلاَق : ِهحيِحَص يف ُيِراَخْبلا َلاَق ٠ م موج

 شق: .اھب ىَدَتْهُي ٍتاَمِالَعَو شاک او واال گز : ٹالٹل

 یل لع الام گر تم اھ طظ دقق عل َرْيغ اهيف َلَوَأَت

 . ىهتنا

 امل ءًالطاب ميجنتلا ضعب ناك اگل : ٍديحوتلا باتكل بابلا ةبسانم

 ةبسنو ثلا ريغب بلقلا قّلعتو «بيغلا ملع يف هللا ةكراشم ىوعد ْنِم هيف

 انه "باب هل َدقعُي نأ بسان «ديحوتلا يفاني كلذو «موجنلا ىلإ ٍفرصتلا
 . كلذ ْنِم ةريصب ىلع ٌملسملا نوكيل «هنم ٌرئاجلاو ٌعونمملا هيف ٌنيبي

 ہهّمذو هنم زوجي ال امو هنم زوجي ام ٌركذ : يأ : : ميجتتلا يف ذ ءاج ام

 لاوحألاب لالدتسالا :وه ميجنتلاو . هيف ِدیعولا َنِم َدَرَو امو هُميرحتو
 ريثأتلا ملعب ىّمسُي ام وهو «ةيضرألا ِثداوحلا ىلع ةيكلفلا

 0 .ًاقیلعت : يأ : هحيحص يف ٌيراخبلا لاق

 يك ےک ا ق مولا هلا قا

 َدَقْلَو # : ىَلاَحَت هلوق ىلإ ةراشإ : ءامسلل ڈنیز

 ٤[. : كلملا] *حييدصمب

 مور اهتلعجو #9 :ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ :نيطايشلل ًاموجرو
 . [ه : كلملا] نييس
 نو ےس ہم ےس

 تيب ط (5١52ص) موجنلا يف باب «قلخلا ءدب باتك ىف ًاقلعم يراخبلا هجرخأ )١(

 .ةيلودلا راكفألا
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 كلذ وحنو ِنادلبلاو تاهجلا ىلع ٍتالالد يأ : ٍتامالعو

 وهو :  یلاعت هلوق ىلإ ةراشإ ٌسانلا اهب يدتهي : يأ : اهب ئدتهُي

 . 141 : ماعنألا] رَ لا تشل ىف اچ اَن مشعل لحب یا
 ىلاعت هللا ہرکذ ام َريغ اهيف معز ْنَم : يأ : َكلَّذ ريغ اهيف لَوأت نمف

 . ٍبيغلا ملع اهب ىعّداف ِثالثلا هذه يف

 . بيغلاب ًامجر ملكت ثیح :أطخأ دقف

 هيف ةدئاف ال اَمب لغتشا هّنأل ؛هرمع ْنِم هّطح : يأ : ةبيصن َعاضأو

 يتلا ةمكحلا ڑکذی هللا همحر ةداتق َّنأ :رثألل ٌيلامجإلا ىنعملا
 اورهظ نيذلا ىلع اًدر_هباتك يف"هللا ُهَرَكذ ات اًهلجأ نم هللا َقلَح

 ءالؤهو .هباتك يف اَهقِلاخ هّركذ ام ريغ موجنلا يف َنودقتعيو «هرصع يف
 يف َسْيَل ام مُهَسفنأ اوُقَلكو «مُّهّرضي اميف مُهَرامغآ اُنْقأَو ءملع آلي اولاق
 . ةنسلاو باتكلا ريغ نم ٌّنحلا َبلَط ْنَم لك اذكهو . هيلع لوصحلا اًهروُدقم

 امك  موجنلا ِيلخ يف ةمكحلا َنايب هيف نأ : بابلل رثألا ةبسانم

 ُهَرَكَذ ام ُفلاخت ًةمکح موجنلا يف َمَحَز ْنَم ىلع ًدرلاو- هباتک يف هللا اَهَرَكَذ

 . اهيف هللا

 . رثألا نم ٌدافتسُي ام

 0110 ١-

 . اًهيف“هللا ركَذ ام ريغ ةمكحل ْتَقِلُخ موجنلا لأ معز نم ىلع ٌدرلا - ۲

 . لطابلا َنِم ّقحلا ِنایبل ؛رشا باتك ىلإ عوجرلا بجي هنآ - ۳
 ةتقو مّيضو باوصلا َدَقَف ةنسلاو باتكلا ريغ نم ئدهلا بلط نم لأ : 

 . هيلإ لوصولا یفَل ةردق ال ام فّلكتو
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 ةع نبا هبف نصر ملو رَمَقّلا زام ملت داق ةركو

 . .قاحسإو دَ لزاما ملت يف صر امُهْنَعب رح ُهَركذ

 ع

 . دمحأ باحصأ ةلج نم ٌينامركلابرح : أ برح ےآ

 . لبنح نب دمحأ ٌمامإللا : ي ىأ : دما ےک

 . هّيَوَهاَر نب قاحسإ : يأ :قاحسإو - ٤

 راس یس اهب یو لك ىف مقل كري یا : رمقلا لزانم
 . رييستلا ملعب یّمَسَت 1 د كلذ ةفرعمو «ًةلزنم نورشعو

 لزانم مّلعت مكح يف ء ءاملعلا فالخ نايب : قايسلا اذه نم ضرغلا

 ىلع هب لالدتسالا هنم ٌضرغلا يذلا (رييستلا ملع) :وه يذلا رمقلا

 يف ْمُهفالتخا اذه ناك اذإف . لوصفلا ةفرعمو «ِتاولصلا ِتاقوأو «ةلبقلا

 - عونمملا ىلإ لّصوتي الئل- ؛ ةداملل ًامْسَح هيف روذحم ال يذلا عونلا اذه

 .ٌرطخو لالض وه يذلا ريث ؛أتلا ملع مّلعت ْنِم مهعنمب َكَّلاب اَمَ

  21یک ٥ دب ںی وچ
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 کک

 كل در : اشک هللا وک َن لاق : لاق ىسوم ىبأ نعو

 ہم رپ سس ور م1( مع َ ه م يف هو ےس ےک < 4 هد
 ىا .محّرلا عطاقو ءرمخلا نمدم : ةنحلا نولخُدَي

 . هحيجص يف َناّبح ُنْباَو دَمْحَأ هاَوَر .٭''ارخشلاب

 ءسیق نب هللا دبع ٌيرعشألا ٰیسوم وبأ :وه : ئسوم يبأ ةمجرت
 .ھ٥٠ ةنس ةفوكلاب تام .روهشم ليلج ٌييباحص

 تاج اک ومت يتلا ديعولا صوصن ْنِم اذه : ةنحلا ¿ نول ديال

 . ْبْنَي ملو تام ىَّنح اًهبرش ىلع ٌموادملا : رمخلا ٌنمدم
 . ةبارقلا بجاوب مقي ال يذلا : يأ : محرلا ٌعطاق
 : ِثیدحلا يف َدَم امك ءُميجنتلا هعاونأ ْنِم يذلا :رحسلاب قدصمو

 . «رحسلا َنِم ةبعش َسبتقا ٍدقف موجنلا نِم ةبعش سبتقا ِنَم»
 :الث نأ ريذحتلا هجو ىلع ال ٌربخي : ثيدحلل ّيلامجإلا ىنعملا

 جلا ةرلخديأل ةاضعلا نم
 . ناك ٍءيش يأ نم ركسملا برش ىلع ٌموادملا : لوألا
 . اهِتلصب هللا رمأ يلا ةبارقلا بجاوب ُموقی ال يذلا : يناثلا
 الاكشأو ةريثك ًاعاونأ عمجي ىلا رتیلا قدصم : ثلاثلا

 .ميجنتلا اهنمو . ةددعتم

 ءرحسلاب قدصم ديعو هيف َّنأ :بابلل ِثیدحلا ةبسانم

 . بابلا عوضوم وه يذّلا ميجنتلا

8 

 ء۱۳۸۰) مقرب نآمظلا دراوم يف نابح نباو )۳۹۹/٤( دنسملا يف دمحأ هجرخأ )١(
 .( 2١
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 ثيدحلا نم دافتسي ام :

 يذلا رحسلا يِف ٌلخاد هّلأل ؛رئابكلا ّنِم هئأو ميجنتلا میرحت - ١

 ۱ ۱ قاسم الا عد

 ْنِم بُ ملو تام ْنَم ٌقح يف ُدیدشلا ٌديعولاو رمخلا برش ٌمیرحت - ۲
 ر

 . اًهِتَعيِطَق ميرحتو ةَبارقلا ةلص أبوجو ل

 ٤ - هعاونأ عيمجب رحسلاب ٌبيذكتلا ب وجو .

 نيف ¥ تن اپ



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 ده ١ ؟ ١

 باب
 ءاونألاب ٍءاقستْسالا یف َءاَجاَم

 : ةعقاولا] € و ہک 5 فور نولو : ىلاعت هللا لوقو

. [AY 

 ءونلا ىلإ رطملا لوزن ةبسن ناك اگل : ِدیحوتلا باتكل بابلا ةبسانم

 عفنلا بلج داقتعاك ربكأ اکرش۔ هِلوزن يف ًاريثأت هل أ داقتعالا هجو ىلع

 نأ دقتعی ال ناك نإ رغصأ اكرش وأ «نيبئاغلاو ٍتاومألا يف ضلا عفد وأ

 ًاباب ُففنصملا هل َدقعَي نأ بسان رطملا لوزنل بابسأ يه امنإو ًاريثأت اهل
 . هنم ريذحتلل ديح وتلا باتك ىف

 سہ ان ۱

 . رطملا ءيجمو ایقسلا ٌبلط : يأ : ءاقستسالا يف

 نورشعو ةينامث يهو - رمقلا ٌلزانم يهو - عون عمج : ءاونألاب

 ُةَیَرَدَف رعَفلاَو » : ىلاعت هلوق هنمو ءاهنم ًةلزنم ةليل ّلك ٌرمقلا ٌلزني ًةلزنم
 علاطبلا رر اميين نيرشمو اس نع ةرايغ ضررا سبت لراگ

 ير هلظي . رجفلا عولط عم اهنم دحاو ٌبيغي د اموی َرشع ةثالث لك يف
 و
 سل

 يف برعلا مع زتو را ار ءاضقنا ر ہک اهلك يضقنتو قرشملا م

 ل ت ترک ےک ةر ٌعلطو اهنم ٌدحاو باغ ان أ ةيلهاجلا

 . اذك ءونب اَنْرطُم : َنوُلوقيو هيورغ وأ مجنلا عولط

 هللا ةمعن ركش ْنِم - ا : يأ : مكقزر نولعجتو
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 . بيذكتلا_رطملا ِلازنإب
 ًانرطُم : نولوُقتف بكاوكلا َنِم هللا ريغل معنلا ةبسنب نر

 .اذكو اذك ءونب

 ىلع ُبيعي ىلاعتو هناحبس هللا َّنأ :ةيآلل ئلامجإلا ىنعملا

 اذه نأ ٌربخيو «مجنلا ىلإ رطملا لوزن ةبسنب هللا ةمعنب مهّرفك نيكرشملا
 الو هريدقتو هللا لضفب وه امنإ رطملا لوزن ٌنأل ؛ ضحم ”بذك ّلوقلا

 ۰ ۱ . قولخمل هيف لخد

 هريغ ىلإ رطملا لوزن ةبسن ٌركنأ هناحبس هللا َّنأ : بابلل ةيآلا ٌةبسانم
 ےن سا سی

 : ةيالا نم ٌدافتسُي ام

 . ءاونألا ىلإ رطملا لوزن ةبسن لاطبإ - ١
 تک قا لإ دھو سنا ےک
 ًالضفت هيلإ رطملا لوزن ف ل ر ےک

 ااا و فكم
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 ۔ ُهْنَع هللا يضر  ٌيِرَعشألا كلاَم يبا ْنَعَو
 فلا : َنهتوُكرْثي ال ةیِلِماَجْلا رئآ نم يِتمأ يف حبزآ» : لات ةي
 6 ب «باَّسْنألا يف طلا ءباّسحألاب

 وم لبق ْبتت . ْبْتَت مل اذ ةَحِ ةحئاتلا» : َلاَقَو . يملا ىَلَعُدَع الار

 رج نم غرِدَو < ِناَرطَق ( ْنِم لابرس اَهْیِلَعو ةَمايَقلا موي ماَقُ

 . يباحص ٌئماشلا ثراحلا نب ثراحلا ُهّمسا : كلام يبأ ةمجرت أ

 َكلذب اوُمُس ؛ ةثعبلا لبق ام انه ةيلهاجلاب دارملا :ةيلهاجلا رمأ نِ

 . ةيلهاج وهف الب لوسرلا هب َءاَج ام ُفلاخی ام ٌلكو « مهلهج طرفل

 وأ اًهييرحتب ملعلا عم اگ ٌةمألا هذه اًهلعفتس : يأ : ءرهنوك رتی ال

 . كلذب لهجلا عم

 . مهرثآمو ءابآلاب سانلا ىلع ٌمظاعتلا : يأ :باسحألاب ٌرخفلا

 محلا رجلا 70 أذ باسنألا يف نعطلاو

 موجنلا ىلإ رطملا ِءي یی ايقسلاة بل نأ موجنلاب ًءاقستسالاو

 وااو

 . ِتیملا ىلع بدنلاو ِتوصلا عفر : يأ : ةحاينلاو

 . ءازجلاو باسحلا موي ُفقوتو اًهِربق ْنِم ثعبت : ةمايقلا موي ماَقُت

 .(۹۳ )٤ مقرب ملسم هج رخأ (۱)
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 ریصیف هب طلت باذم ساحن ْنِم بوث : يأ :ِناَرطَق ْنِم لابرس
 . بوثلاك

 . برحلا يف سبب «ٍديدح ْنِم جسنيةبوث : عردلا : عز
 . ٌيدلج ضرم برجلا : برج نم
 ةمالا يف ژمتسیس هنأ ةا يبنلا ربخی : ثيدحلل ّيلامجإلا ىنعملا

 يف ٌلثمتي كلذو ءةثعبلا لبق سانلا اهلعفي ناك يتلا يصاعملا نم ٌءيش
 صقنتو «وُقَلاب الإ فرش ال هنأ ّمَم ءابآلاب ٌمظاعتلا : يه ٍلاصخ عبرأ
 ءاونألاو موجنلا عولط ىلإ رطملا لوزن هير ایم سانلا فا
 ةلصخلا قح يف ٌديعولا نبي مث . هبذنو ثيملا یلع ءاكبلاب ِتوصلا فرو

 ًاخطلم ةمايقلا موي يتأي هتإف ةبوت ريغ نم اهيلع ٌرمتسا نَم َّنأب ةريخألا
 ءرانلا هب لعتشتل «صيمقلاك كلذ نوكي ىتح باذملا ساحنلاب ُهُمسِج

 . هتحئار ُنتنتو همسجب قصتلتو
 ءاقستسالا میرحت ىلع ًاليلد هيف َّنأ : بابلل ثيدحلا ةسماتم

 . ةيلهاجلا رومأ ْنِم هنأو «ءاونألاب
 : ثيدحلا نم ٌدافتسُي ام

 . ةيلهاجلا رومأ ْنِم هنأو «ءاونألاب ءاقستسالا میرحت - ١

 . مُهّلك ُسانلا ةكرتي ال ةيلهاجلا رمأ ْنِم ناك ام َّنأ - ؟
 . مالسإلا نيد يف ٌمومذم وهف مهلعفو ةيلهاجلا رمأ ْنِم َناَكاَم َّنأ -
 . ةيلهاجلاب هّبشتلا عنم -

 . ةيلهاجلا رومأ ْنِم هنأو «باسحألاب راختفالا ٌميرحت _

 . اهصقنتو يدب تاما يل ودول ميرحت ٦

 . رئابکلا َنم اهنأو اًهِتَبوقع نايبو ةحاينلا ٌميرحت -۷
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 سس ٢٢|

 .َمظَع إو بنذلا رفکت ةبوتلا َّنأ - ۸
 ٌكِلَذ يضتقي الو ةيلهاجلا ٍلاصخ ْنِم ٌءيش هيف وکی دق َملسملا َّنأ ۔ ۹

 رو ٠
© . 
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 446 لوس سر اتل یلص : لاق ینھجل | دِلاَع ن ا

 اَمَلَف ءلْيَللا َنِم تناک ءامس رثِإ ىلع ةيبب لا ؛ حْبَصلا ةدلص

 :ارلاَق «؟مگیر لا اذا نو د : :َلاَقَف سالا ىَلَع ليف فرصتا

 يب نِمْؤُم يِداَبِع ْنِم حبضأ : لاَق» : لاق . ملغأ َلوُسَرَو هلا

 يب ٌنِمْؤُم كلذف ‹هتمحر و هللا لضقب اترطُم لاق ْنَم امف . فاك

 ٌرفاك كلذق ءاذكو اذك ِءونب انرِطُم :َلاَق ْنَم اگاو . بکوکلاب ٌرْفاَك

 .“«بكۇگلاب يؤم يب
 a ا نا تیغ رب اھل

 الف الف ا ٭ : ةیالا هذه ا اک اذکو اذک ۾ جل قَدَص

 . د مرگ هلْوَف ىلإ 3€ موجنلا عقومب

 . روهشم ٌيباحص ُيندملا ئنهجلا وه : ٍدلاخ نب ِدیز ةمجرت

 . ءابلا ٰینعمب ُماللاف انب یلص : قا ر یلص

 نآلا ىّمسُت «ةكم ْنِم ةلحرم ىلع َكانُه رئبب تيس ٌةيرق :ڈیبیدحلا
 ظ ںیم

 . ءيشلا ُبقعی ام ةزمهلا رسكب :رث
 . عفترا ام لَك يهو ءامسلا م ٌلزني هّنأل ؛َكِلذب ي يب وو

 )١( مقرب ملسمو (855) مقرب يراخبلا هجرخأ )۷۱(.



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
= 

 . ةليللا َكلِت يف ناك : ي ین لیللا نِم

 فارضت الا 5ا فلا يلو نيموماملا ىلإ تفتلا يأ فرصنا اًملف

 . ٍناكملا َنِم
 .هيبنتلا ہانعم ماهفتسا ظفل : ؟نوردتأ
 . ةماعلا ةيدوبعلا دارملا : يدابع نم

 .ٌرغصألا زفكلا يأ :ڑفاکو

 َّنأ ُدقتعی وهو هللا ريغ ىلإ َرطملا َبَسَن : يأ :اذكو اذك ِءونب انٴرِطُم
 ۰ هللا وه هل لزنملا

 . ٌينالفلا مجنلا طمو+باحس قدص : يأ :اذكو اذك ٌءون قدص
 یتا ساشا يقي وهو لجو ئظ قا ن اقا اه ةسقا الن
 رثكألا لوق ىلع اًهبراغمو بكاوكلا علاطم : يآ :موجنلا عقاومب

 ۱ 0 .نيرسفملاَّنِم
 ناك ام ليلجلا ٌئيباحصلا اذه انل ٌركذي : ِثیدحلل ٌئيلامجإلا ىنعملا

 نأ مهل يغبني امو ءرطملا لوزن ةبسانمب ءوتمأل هلي ّيبنلا داشرإ ْنِم
 مياعنإب َسانلا ٌنحتما امنيج هنأ هّبر نع لَو يوري «كلذ دنع هولوقي

 ٌفرتعا ٌمسق : نيمسق ىلإ اوُمَسقنا «مُهتايح هيف يذلا ِثیغلا ٍلازنإب مهيلع
 هللا لضف َركنأ مسقو . رکشلا هجو ىلع هيلإ ةمعنلا َبسنو هللا لضفب

 لمعوًانامیإ لوألا لمع يّمُّسو هيورغ وأ مجنلا عولط ىلإ ةمعنلا بسنو

 .ًارفك يناثلا

 اللقا $? : یلاعت ُہَلوق يهو ِتایّالا هذه َّنأ سابع نبا ةیاور يفو

 رطملا لوزن ةبسن راکنإ يف تلزن اهدعب امو 4© رجلا عقاومب مق فا

 .موجتلا ىلإ

 مس رس ےس



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
als 

 مجنلا ىلإ رطملا ةبسن ميرحت هيف َّنأ :بابلل ِثیدحلا ةبسانم
 .ًابذكو ًارفك ةتيمستو

 ثيدحلا نم ٌدافتسي ام .

 ١ .ًارفك ةتيمستو مجنلا ىلإ رطملا لوزن ةبسن ٌميرحت

  5ةديقعلاب لخي ام ىلع مههيبنتو سانلا ميلعت ةيعورشم .

  - ۳هريغ ىلإ اًهتفاضإٌز وجي ال هّنأو ءةمعنلا ىلع هللا ركش ب وجو .
  5سفنلا يف عقوأ هنأل ؛باوجلاو ٍلاؤسلا ةقيرط ىلع ميلعتلا ءاقلإ .

  8هملاع ىلإ ملعلا ٌلكيو ٌفقوتي هتاف ملعی ال اًمع لس نم َّنأ .

 ٦- ةمحرلاو لضفلاب هللا فصو .

  -۷قا اا



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 سس ٥۹

 وب اداد ذأ ہللا نود نم دختی نم سانلا مريم # : ىلاعت هللا ِلٴوق 2 )۲ 3 ہم ياس ےس TC ےس سو جہ

 ةو وا اكلت تدل ى و كغ دا اوما
 ٠ تبا 4 باكل ذيك واج لا ا

 لصأ يه ةناحبس ةثبحم تناك ال : ِدیحوتلا باتكل بابلا ةبسانم

 ديحوت ضقت اهصقنبو ءِناسنإالا نيد مكي اهلامكبف الا نيد

 . بابلا اذهب كلذ ىلع فنصملا هن «ناسنإلا

 . ءارظنو ًالاثمأ : اًدادنأ

 . ميظعتلاو ةبحملا يف هللا مُهنوؤاسي : يأ : هللا ٌبحك مُهتوبحي

 .هلل دادنألا باحصأ بح ْنِم :يأ :هلل اح ڈشأ اونمآ نيذلاو

 . مهدادنأل دادنألا باحصأ ٌبح ْنِم : ليقو

 امو ءايندلا يف نيكرشملا لاح یلاعت ُركذي ؛ًالامجإ ةيآلا ىنعم
 هقلخ نم َءارظنو ًالاثمأ هلل اولعج ثیح «باذعلا َنِم ةرخآلا یف ْمُهَل

 نينمؤملا َّنأ ةتاحبس ڑکذیو .ميظعتلاو ةبحملا يف وشاب مُهتوُواسي
 . ةدابعلا عاونأ َرئاس هل نوُصلْخُب امك هلل ةبحملا نوصلخي

 : ةيآلا نم ُدافتسُي ام

 :ةيكألا ةكرشلا رشم ويف هللا دس هجم ىراس اذ دتا نم ذأ ے٦

 ذل تلو فيني لو اديدش اکھٹا N نيا ےک

 . هلل ةبحملا صالخإب



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا س
O * | mm 

 : هلوق ىلإ 4 مُكْؤآَبأَو کؤابا٤ نك نإ لف ٭ : ىَلاَعَت ِِلْوَقَو
 آلا € . . . يِلوُسَرو هلا ےب مکٹیلا ّبح٘ا

 وج وزراو کو خ وخلو e كابا ء ناك نإ لق #9 :ةلماك ةيألا

 بحا اھکوضرت نكدسمو اھداسک توس ةردجتو اھومتفرتفا لونا ورشو
 1 Fe وح أوصيرتف لیس يف واھ جو يلوسرو ہللا ت مکا
 ٤. لاا 4 كوت تلا تلا ید الگ

 .ةرْشعلا ّنِم ٌدوخأم جكؤابرقأ : مگُتریشع
 .اًهوُمْثْيَسَتْكا :اًموُمتفرتقا

 .اهجاورو اهقافن تقو تاوف : اھَداسک

 :لزاتم : کاتو

 هللا نم کل ٌبحأ ءايشألا هذه ثناك ْنِإ : يأ : مكيلإ ّبحأ

 . هليبس يف داهجو هلوسرو

 .هباقع ْنِم مكب لحي ام اورظتنا : يأ :اوٌصكيرتف
 فانصألا هذه ّتحأ ْنَم دعوتي نأ هّيبن هللا َرمأ :ًالامجإ ةيآلا ینعم

 َنِم هيلع هللا بجوأ ام لعفو ذهلوسرو هللا ٌبح ىلع اًهضعب وأ اًهَرْثآ
 هللا ًأدبف «كلذ وحنو ءايجلاو ةرجهلاك ءاًماضريو اھّبحی يتلا لامعألا

 هللا ةبحم عدا ۳ مهوحنو ءاقدصألا اذكو ٍناوخإلاو ءانبألاو ءابآلاب

 . ةبوقعلا رظتنيلو بذاك وهف هتبحم ىلع ءايشألا هذه ةبحم ٌمدقي وهو

 هّبحي ام ةبحمو هللا ةبحم ميدقت بوجو اهيف َّنأ : بابلل ةيآلا ةبسانم

3 



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 . كلذ یوس ام ةبحم ىلع ٍلامعألاو صاخشألا َنِمٴلا
 : ةيآلا نم ڈافتسُب ام

 . هّبحي ام ةبحمو ىلاعت هللا ةبحم بوجو - ١
 . ال يبنلا بح بوجو - ٢
 . هنيد ْنم هيلإ ّبحأ اًهُريغ وأ ةينامثلا هذه ثناك ْنَم ىلع ٌديعولا - ۳

 دب %*% . یب



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
= 

 ىتَح ْمُكُدَح 4 وي آل» : لاَ ي هللا لوُسَر َّنأ سن ْنَع

 جج 1 نيِعَمْجَأ سلاو ِهِدِلاَوَو هِدلو ْنِم ِهْيلِإ ٌبَحَآ نوكأ

 . لماکلا َناميإلا : يأ : مكدحأ ُنِمْوُي ال

 . نوكأ ٌربخ ٌبحأ بصنب : هيلإ بح نوكأ یّتح
 . ٌصاخلا ىلع ماعلا بفطع ْنِم : نیعمجأ سانلاو

 ناميإلا َنمؤي نل ًادحأ نأ الگ بخی : ثيدحلل ٌيلامجإلا ىنعملا

 دنع مالكي حب جلا لوخد هب ٌّقحتسيو ٴّثمذ هب ًاربت يذلا لماكلا

 َّنأل ؛ِقولخم َّلُك ةبحم ىلعو ءهيلإ سانلا برقأ ةبحم ىلع ةا لوسرلا
 .ئدهلا ىلإ ِلالضلا َنِم ًداقنإلاو ءةیدبألا ةايحلا لوصح ةي هببسب

 ر لوق ىلع هلوق ةيدقتو دب تأ ام افاو تعاط ىضتقت هلك الم

 سب

 ةبحم ميدقت بوجو ىلع ًاليلد هيف َّنأ : بابلل ِثیدحلا ٌةبسانم

 كلا دب طورشم اناعا وار ءقولخم لک ةّيحم ىلع ةا ِلوسرلا

 : ثيدحلا نم ُدافتسُي ام

 . قولخم لك ةبحم ىلع اًهميدقتو ةي لوسرلا ةبحمبوجو ١-
 ناميإلا َيِفن دقو بلق لمع ةبحملا َّنأل ؛ناميإلا َنِم َلامعألا َّنأ - ١

 .َركذ ام هيلإ بحأ ال لوشرلا نكي مَل نَمع
 .مالسإلا ّنِم جورخلا ىلع لدي ال ٍناميإلا َيفن َّنأ ۳

 . هبحاص ىلع هدأ رهظي نأ َدُبال ٌقداصلا َناميالا نأ - ٤

 )١) مقرب يراخبلا هجرخأ )١5( مقرب ملسمو )٤٤(.



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا
= 

 هيف نک ْنَم ثآلث» : ةا هللا لور لاف + لاق دنع اَمُهْلَو

 مِم ِهيَلِإ ّبَحأ هَلوشَرَو هللا َنوُكَي ْنَأ :ناميإلا ةَوَآلَح نهب َدَجَو
 يف َدوُمَي ْنَأ هركي ْنأو رش الإ بی ال َءْرَملا بحي ْنَأَو ءاَمُهاَوِس

 . «راتلا يف ىَقْلُي نأ هركي امك «ةثم“هللا ُهَذَقَْأ ْذِإَدْعَب رفكلا
 ىلإ «. . . ىتح ناميإلا ةَوَآلَح ٌدَحَأ جي آل» : ةَياَور يفو

: 000 
 . هرح

 ر

 . سنأ نع ملسمو ٌيراخبللو : يأ : هنعامهلو
 زاجو .هيف ڏجو نم ٍلاصخ ثالث :يأ :هيف ّنُك ْنَم ثالث

 . ةفاضإلا ةين ىلع اهنأل ةركن تناك نإو ؛ ثالثب ًءادتبالا

 هميعنو بلقلا ةذل ْنِم هل لصحي امل :ناميإلا ًةوالح نهب َدَجَو

 .هرورسو

 . نوكي ٌربخ هنأ ىلعبوصنم : هيلإ ٌّبَحأ
 وحنو جاوزألاو ٍدلولاك هعبطب ناسنإلا هّبحي امم :اًمُهاَوِس اّمِم

 . كلذ

 .هتدابعو هناميإ دقتعي يذلا : ءرملا بحي نأ

 .رشلا ةعاط لجأل : يأ :هللآلإ بحي ال
 . هيلإ مجري : يأ : رفكلا يف دوعي نأ

 يف ٌءاقلإلا ٍنارمألا دنع يوتسي : ينعي : رانلا يف ىَقلُي نأ هركي امك

 )١( مقرب يراخبلا هجرخأ )١5( مقرب ملسمو )57(.



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 اقتناع
 . رفكلا ىف ةدوعلا وأ رانلا

 . ّيراخبلل : يأ : ةیاور يفو

 هيف ثّرفوت اذإ َملسملا نأ ةي ربخی : ِثیدحلل ٌئلامجإلا ىنعملا

 له ْنِم اًمهاوس ام ةبحم ىلع هلوسرو هللا ةبحم ٌميدقت : يه ٍلاصخ ثالث

 ٍضرغل ال هلل هتعاطو هناميإ لجأ نم سانلا َنِم هّبحي نم بحيو .ٍلامو
 رانلا يف ءاقلإلا هدنع س يحي فا ايها رك تا عو تیز

 ناميإلا ةوالح قاذ هيف ٌثالثلا لاصخلا هذه ثرفوت نم . هيلإ عوجرلاو

 . هللا اضر يف ِتاقشملا ٌلمحتيو ِتاعاطلا ٌدلتسيف

 هلوسرو هللا ةبحم ميدقت ةليضف هيف نأ : بابلل ثيدحلا ةبسانم

 | . اًمهاوس ام ةبحم ىلع الل دمحم
 : ثيدحلا نم ُدافتسُي ام

 . ءيش لك ىلع ةا دمحم هِلوسرو وللا ةبحم ميدقت ةليضف - ١
 ھا ىف يملا اض 5
 . ةصلاخ ةبحم ىلاعت هللا نوحي َنينمؤملا َّنأ - ۳

 اهب ٗفصتی مل نمم لضفأ وهف ِثالثلا لاصخلا هذهب َفصََنا نم َّنأ - ٤
 . هبنذ نم باتف ًابنذم ناك وأ ملسأف ًارفاك اهب ٌفصتملا ناكولو

 نم ضغبأ ًائيش ضغبأ نم َّنأل ؛نيرفاكلاو رفكلا ضغب ةيعورشم 0
4 
 لس ىلا لص یس

 .هب فصنا



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
= 

 نا رس لاك امهنع هللا يضر ساّبع نبا ٍنَعَو

 ةيآلَو لات امّنِإَف هللا يف ىّداعَو شا يف ىَلاَوَو للا يف ضَعْبَآَو

 صو الص ٹر ار نامبإلا ممط ڈیم دج «كلذب هللا

 رم ىلَع سالا ٍةاَحاوُم ُةَماَع ْتَراَص ْدَقَو ؛َكلَذکك نوگی یتخ
 . ریرج نا هاَوَر “اش ِهلْهَأ یلَع يِدْجُي ال َكلَدَو ءاينذلا

 هب تعط ل :ىلاعت ِهِلْوَق يف ِساّبَع ْنْبا َكاَقَو
 ا : لاق ٦٦٠٦ ةرقبلا] 4( باب

 . للاب مهناميإ لجأ ْنِم نينمؤملا ٌبحأ : يأ : هللا يف ٌّبحأ نم

 مهمارتحاو مهترصنب نينمؤملا ٰیلاو : يأ :هللا يف ئلاوو

 مهماركإو
 . مهّبرل مهتقلاخمل نيقسافلاو رافکلا ضغبأ : يأ : هللا يف ضغبأو
 مهداهجك لعفلاب رافكلل ةوادعلا َرهظأ ا : ہلا 14 ٰیداعو

 ۱ مهنم ةءاربلاو

 . ةبحملاو ةرصنلاب هدبعل هيَّلوت واولا حتفب : هللا ةيالو

 .وب حرفلاو ُهثذلو ِنامیإلا وذ : ناميولا معط

 . ضعبل مهضعب ةبحمو مهيخآت : سانلا ٌةاخاؤم

 .اهلجأل اوُبحأو اهوُبحأف ايندلا لجأل : يأ :ايندلا رمأ ىلع

 )١( مقر) دهزلا يف كرابملا نبا هجرخأ ۳٥٣(.

 ) )۲يبهذلا هقفاوو هححصو (۲۷۲/۲) كردتسملا يف مكاحلا هجرخنأ .



 ديحونتلا باتك حرش يف صخلملا
|1 ۲0 

 .ايندلا رمأ ىلعةاخاؤملا : يأ :كلذو

 محی لب الصآ میا :ًائیش هلهأ ىلع یدجی ال
 امهنع هللا يضر سابع نبا ٌرصحي :رثألل ئلامجإلا ىنعملا

 للاءايلوأ ةبحم يف هل هترصنو ني هللا ةبحم بجوت يتلا بابسألا

 ةرصانمب ةينالع ةوادعلا هذهو ةبحملا هذه َراهظإو «هئادعأ ٌضغبو

 ناميإلا قوذی ْنل هنأ كذيو .مهداهجو نيمرجملا ةعطاقمو نینمؤملا

 سابع نبا ٌركذي مث .ةتدابع ثرثك نإو َكِلذِب ُففصتي ال نم همعطب ًدذلتیو

 ْنِم ّنوضغابيو نوُباحتي ٌسانلا راصف هِتقو یف ثسكعنا دق ًةیضقلا هذه لَ

 : ةميركلا ةيآلا هذه رٌمف َرَّسِف مث . . مهُرضي لب ْمُهَعفني ال اذهو ءايندلا لجأ

 مهنيب تناك يتلا ةبحملا َّنأ اهب دارملا دأب 45 ُباَبْسَأْلا مهب ْتَصَطَقَتَو

 ام لت اوناك ام جوحأ مُهناخو ةمايقلا موي مهب ثعطقت ايندلا يف

 . هللا ريغ يف ةبحملا هذه تناك امل ؛ضعب ْنِم مهضعب

 هل هترصنو هدبعل هللا ةبحم لوصح َّنأ هيف نأ : بابلل رثألا ةبسانم

 : نيَرمأب طورشم
 . بلقلاب هئادعأ ضغبو هللا ءايلوأ ةبحم :امهدحأ

 ةرصانم ْنِم لعفلاب هئادعأ ضغبو هللاءايلوأ ةبحم راھظإ :امهيناث

 . هئادعأ داهجو هئايلوأ

 : رثألا نم ٌدافتسُي ام-د

 . هدبعل هترصنو هدبعل هللا ةبحم اهب لات يتلا بابسألا نايب ١

e:تالس ام ىلع لاا تن سر  

 امهنع ينْغُي ال هَّنأو هللا يف ضغبلاو هللا یف ٌبحلا ةليضفو ةيعورشم ۳

 ٤ . ةحلاصلا لامعألا ةرثك



 F= ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 E ا رسی دی

 ناميولا قوذ نم , هللا يف ضخغبلاو ر هللا یف ٌبحلا کج نانتا

 .هب ذّدلتلاو

 . هتبقاع ہوس نايبو ايندلا لجأ نم ضعغبلاو ٌبحلا مذ - 5



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا
 ور سس

 و

 باب

 ڈاک الك 2ابو فرب نطيقلا مگ کپ 5 : لاحت فلا لوق
 فوحب

 ES ہر وے رک ا ے ہا
 ۱۷٢[. : نارمع لا] 42:9 نیم مک نإ ِنوفاَعَو

 عاونأ عمجأ ْنِم ٌفوخلا ناک اگل ها : ٍديحوتلا باتكل بابلا ةبسانم
 ىلع بابلا اذهب ٌفنصملا هجن «ىلاعت هلل اهصالخإ ُبجی يتلا ةدابعلا

 و قا ترجو
 . رصح ةادأ : امن

 . نيعللا َسيلبإ ىلع لع : ٌناطيشلا
 ساب ووذ مهنا مُكُمِهوُيو هئايلوأب مُكفوخي : يأ :ةَءايلوأ فرخي

 يد

 مُهاَيِإ مكفوخ نيذّلا هَءايلوأ اوفاخت ال : يأ : مهوُفاَحَت الف
 . يرْمَأ اوُمِلاَحَت الف : ِنوفاَحو

 ىلع هللا َفوخ اورثؤت نأ يضتقي َناميإلا َّنأل :نينمؤم مك ْنِإ

 . سانلا ِفوخ
 فتوخي هنأ هللا ودع دیک ْنِم َّنأ ىلاعت ژبخی : ةيآلل ئلامجإلا ىنعملا

 الو ٍفورعمب مهوُرُمأي الو مهوُدِهاَجُي الثل ؛هئايلوأو هدنج نم نينمؤملا

 اذه َّنأل ؛ ؛ۂَدحو ةفاخن نأ انرمأو ءمُهَفاخن نأ اَناَهَنَو . ركنم نع مهو

 نالا توا ت رح لار ديلا ناعيا ىر لکل ہنامآلا يف وه



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 ۶ ل ےھ ا و تو

 . مهنم ُهفوخ يوق هناميإ فعض املكو هيلق نم

 : ةيالا نم دافتسي ام

 4 و ٠ ۰, چ 6

 . هلل هصالخإ تجي ةدابع فوخلا نأ - ١
A 

 وأ نثو نم هللا ريغ ْنِم فاخي ْنَأَک كرش هللا ريغل فوخلا فرص َّن ےس

 . هركي امب هبيصي نأ ٍتوغاط

 الاد اا ے



 نلوقل کل ن نم رص ءاج نیلو # : ةيآلا مامت

 ٠١ ١ :توبكنعلا] 47 َنيِملَعْلا رودص یف امی ملعب هَ

 . سانلا ضعب : يأ :سانلا َنِمو

 . هناسلب ناميإلا يعدي : ی هللاب انمآ ل وقي نم

 . الَعَو لج هللا لجأل : يأ : هللا يف َيِذوأ

 . هوركملاب هايإ مُهلينو مُهاذَأ : سانلا ةنتف

 هكّشمت ببسب لان يذلا سانلا ىذأ لعج : يأ :هللا باذعك

 ٰیذ ذأ ملأ ْنِم م َرفف «هنید ْنَع هدادترا ىلع هلاك يذلا هللا تاک «هنیدب

 . هنيد نع دتراف هللا باذع ملأ ىلإ سانلا

 . ةمينغو ٌحتف : كبر ْنِم رصن

 . ةمينغلا يف اتوك ر شأف نيدلا يف : مّكعم اتك نإ
 . قافنلاو ٍناميإلا ّنِم مهبولق يف اّمب : نيملاعلا رودص يف امب

 الب ٍناميولا يف ٍلخادلا ِنَع ىلاعت ُربخي :ةيآلل ئلامجإلا ىنعملا
 ديال يذلا  ئذألا اذه َلَعِج رافكلا َنِم ّىذأو ٌةنحم ُهْئَباصأ اذإ هل يصب
 هكرتو هنم هرارف يف كلذ َلَعَج مُهفلاخ ْنّمِم ْمُهَعابتأو لسرلا لاني ْن

 ملأ نم َنفف «نونمؤملا هنم رف يذلا هللا باذعك هلجأ ْنِم هّلات يذلا ببسلا

 ءاضمرلا َنِم راجتساف هللا باذع ىلإ هّئيد هكرت يف ہللا ٍءادعأ باذع

 E لا لاق ةءايلوأو ہدنج هللا رصن اذإو .رانلاب

 سج
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 . قافنلا نم ةردص هيلع ئوطنا

 امہ هولاني نأ سانلا نم فوخلا نأ ثدافأ اهنأ :بابلل ةيآلا ٌةبسانم

 فعضل مزلتسملا هللا ريغ رضا ةلمج تہ اب الا ببسب هرکی
 .ٍناميإلا

 : ةيآلا نم ٌدافتسُي ام

 . هللا ريغ ْنِم ٌفوخ ٍناميإلا ببسب سانلا ئذأ ْنِم فوخلا نأ - ١
 1 . هللا اس ىف ىذألا قع روف ترو 5
 ني اجلا رک ہند 9
 «ىلاعت فا لعل ےن



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا
 ۲۳٢

 رويا راب ات نم وقا دیس رتی انک( 5 :هلوقز
 1 . ةیالا * ےل لا تک ارے ےل َى انار ہو رضا

 . [18 :ةبوتلا] *تدَتَهَمْلأ نم أونوُكَي نأ َكِيلْوَأ ىسعف # : ةيآلا مامت
 . ةعاطلاو ةدابعلاب اًهترامع ُميقتست امنإ : يأ : هللا دجاسم ژرمعی امنإ

 . ةیلمعلاو ةيملعلا تالامكلل نيعماجلا : يأ : خلإ . . . للاب َنَمآ ْنَم

 ةيشخلاب دارملاو «ةبيهلاو ةفاخملا : يه ةيشخلا هللا الإ شخي ملو
 6 الا بتلا انا . ةعاطلاو ةّدابعلاو ميظعتلا ةيشخ يأ : انه

 كلذ يف ئشخي نأ يغبنيو .اهنم ُملسی ّدحأ داكي الف ةيويندلا ريذاحملا

 9ی

 . تافصلا هذهب نوفصتملا : كئلوأ یسعف

 (ىسع) كو . نودتهملا مه كئلوأ : يأ : نيدتهملا نم اونوكي نأ
 . ٌةبجاو يهف هللا نم

 ةيونعملا دجاسملا ةرامع ىلاعت فن اگل الو عملا

 اَھترامع ةيآلا هذه يف ثبثأ ءاّهلبق يتلا ةيآلا يف نيكرشملا نَع ةدابعلاب

 ومداد و اوس اولمعو .مهبولقب اونمآ نيذلا نيتمؤملل ةدابعلاب
 ءاَهيّقحتسم ةاكزلا اوطعأو ءاًهنَّيسو اهتابجاوو اًهناكرأب ة ةالصلا ماقإ ىلع

 . ٌةبيهلاو ةفاخملا يهو ةيشخلا هلل اوُصَلخأو
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=F 
 فوخلا يأ ةيشخلا صالخإ بوجو اهيف َّنأ : بابلل ةيآلا ةبسانم

 ۰ .هدحو هلل ةدابعلا ماا يه يتلا ةبيهلاو

 : ةيآلا نم ُدافتسُي ام

 .هدحو هلل ةیشخلا صالخإ بوجو ١

 . معالم تیل01 ۔
 درجمب ال حلاصلا لمعلاو ةَعاطلاب ُنوكت امّنِإ دجاسملا ةرامع نأ -“
 . ءانبلا

 رم

 یخ ٤ _ ًونعمو اًيسح ِدجاسملا ةرامع ىلع ثحلا :



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
٦٢ 

 فْعَض ْنِم َّنِإ) :ًاعوفرَم ۔ هنع هلل يمر ےس ىأ عو

 شا ٍقْرِر ىلَع ْمُهَدَمْحَتْن و شا ِطَحَسِب سلا َيِضْرُ نأ نيقبلا

 صرح هري ال هللا قرر نإ “لا كتو مَ ام یلَع ْمُهَمْذَت ناو

 .'''اوراک ڈیِهاَرَك ُهُدْرَي الو ءصیرخ

 .ةحصلاو ةوقلا ٌدض اَھجتفو داضلا ضب : َفْعط
 .ِناميإلا لامك : وه ّكشلا ّدض : نیقیلا
 . هللا اضر ىلع ْمُماضر ُرثؤت : يأ وس يلب

 . مهيلع ينثتو مُهَرْكْشَت : يأ : مُهَدّمحت نأو
 مهيلإ هّفيضت ْنَأب مهيديأ ىلع َكيلإ هنم لصوام 1 : هللا قزر ىلع

 . لضفتملا معنملا ٰیسنتو

 ومف ًائيش مُهَتبلط اذإ :يأ :هللا َكَتْوُب مل اَم ىلع مهّمّذت نو

 . كلذ ىلع مُهَتْمَمَ
 نأ يغبني ام ثيدحلا اذه يف 2لآ ْنيِبي : ثيدحلل ٌئلامجإلا ىنعملا

 َّلك َّنأ داقتعاو ءهيلع لكوتلاو شاب ةقثلا ةوق نم ٌملسملا هيلع َنوكي
 ےس ےس ولے 000 7 ھو 6 2

 اهجئاتن اهيلع بتر هللا ءاش اذإ بابسألا كلذ نمو ؛هتئیشمو ہریبدتب عیش

 ناميإلا بعش يف يقهيبلاو )5١/٠١١(. ء(٥/٦۱۰) ةيلحلا يف ميعن وبأ هجرخأ )١(

 ۲٠٢(. مقر)

 ريبكلا همجعم رظنا .ةايب يبنلا نع دوعسم نب هللادبع ثيدح نم يناربطلا هجرخأو
 هيف 7001/17 دئاوزلا مجم يف يملا لاقو ق 119/107

 . عضولاب مهتاو يرمعلا ديزي نب دلاخ
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 جار َكِلَذ ُلَکو  اًهجئاتن ِءادأ نم اهَعَتَم ًءاش ْنِإو ءاهب بولطملا ِتدأف
 وه اذهو - ِءاخرلاو ةدشلاو ِءارضلاو ِءارسلا ىلع د دومحملا وهف هللا ىلإ

 ائيش لات ْنإف بابسألا عم َلامو سانلاب هلق قّلعت نم امأو «نيقلا لامك

 اذهف مُهَمآلو مُهّمذ ُهَدارم لتي مل نِإو . مُھَحدَم سانلا يِديأ ىلع ِریخلا َنِم

 دكؤي امب ثيدحلا ايب مت مث ولا ىلع هلكوت ٌلتخاو هتيم َفُعض ْدَق

 بسحو هللا رمأب نايرجي عنملاو َءاطعلا َّنأب هلوأ يف هرّرق ام ٌحضويو

Aer 

 بلج يف هللاب بلقلا ٍقّلعت بوجو هيف َّنأ : بابلل ِثیدحلا ةبس

 ِقلخلا ىلإ ِتافتلالا مدعو هدحو هقيشَحو هفوخو N تپ

 . عنملاو ِءاطعإلا َنِم ٌلصحی ام ىلع ٌمذ وأ حدمب

 : ثيدحلا نم ُدافتسُي ام

 . هنم قزرلا بلطو ِهتَيشخو هللا ىلع لگوتلا ب وجو ١-
 ۰ . ردقلاو ءاضقلا تابثإ

 .بابسألا ىلع دامتعالا مدع ۳

 . قولخملا اضر ىلع هللا اضر ٌميدقت - ٤
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= 
 نَم» :َلاَق ةا هللا لوُسَر َّنأ - اهنع هلا يضر ةشئاَع ْنَعَو

 . نمآّتلا ُهْنَع ىَضْرَأَو ُهْنَعَللا يضر سلا ِطَخَسِب هللا اًضر َسمَتلا

 هيلَع طَخشأَو لعل طخ ولا طح سلا اصر یَا نمو

 هحبحص يف ناّبح نبا ُهاَوَر )عدسات
 7 ںیہ ںیم هل. رس

 كط سنا
 اضر هب لصحي يذلا قيرطلا كو ُنيبي : ِثیدحلل ٌئلامجإلا ىنعملا

 . سانلا طخسو ءوللا طخس هب ٌلصحي يذلا قيرطلاو «سانلا اًضرو ءوشا

 دق «مهيلع ِتارثؤملا ةبلغو بقاوعلاب مهتفرعم روصقل سانلا َّنأ كلذو

 تا یوم واع مس سو داری یس

 .ناميوإلا عزعزم فقوم نم ناميإلا ا نمؤملا فقوم ڑژیمتی

 يف هذ ات ال هللا عرش عم رمتسیف ٠ سانلا اضر ىلع هللا اضر رثؤی ٌنمؤملاف
 هل لعج هللا ( تب سو > هللا ىَقّنا دق تأل ؛ هرصنب هللا ہال وتیف ءمئال ةمول هلل

 ٢. ۰ ےن رک

 و ققحيف هللا اضر ىلع سانلا اضر 2 رٹؤی ناميإلا م عزعزمو

 ٌفاخ دق ةقيقحلا يف اذهو اللا هعرش اكل افلاخم اك نار ر

 سانلا يف ُهَدِماح ٌبلقنيف ٌةّدارم هيلع ُسکعنیسو هللا فخي ملو َسانلا

 سم مک انا فا ا ار گا

 مقرب يذمرتلاو ء(١١٥۱ ء١١٤٥۱) مقرب نآمظلا دراوم يف امك نابح نبا هجرخأ )١(

(551). 
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 . هلل
 ةاضر ميدقتو هللا ةيشخ بوجو هيف َّنأ :بابلل ِثیدحلا ةبسانم

 ِقولخملا اضر ىلع
 : ثيدحلا نم ٌدافتسي ام

 ١ - هقلخ اضر ىلع هاضر ميدقتو هللا ةيشخبوجو .
 . هللا اًضر ىلع سانلا اضر َرثآ ْنَم ةبوقع نايب 5

 . هيلع دامتعالاو هللا ىلع لكوتلا بوجو -؟
 اًضِر ميدقت يف امو ةديمحلا بقاوعلا َّنِم هللا اًضر ميدقت يفام نايب -

 . ةئیسلا بقاوعلا َنِم هللا اضر ىلع سانلا
 احساس اعلا قول ذأ 6
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 Y TAÎ دس

 ةدناملا] ۶ ١ [.

 َّنَأ نايب بابلا اذهب ُفنصملا دارأ : ديحوتلا باتکل بابلا ةبسانم
 و ةدابعلا لضفأ ْنِم هتأل E جب ةنفيرت ٌلكوتلا
 ۰ .ديحوتلا

 .هريغ ىَلَعَأل ا : هللا ىلعو
 رگ ےس
 یل

 .٠
 . هيلإ مكرومأ اوضؤوفو ةيلع اودمتعا :اولّكوتف یب
 رم ٌمالسلا هيلع ئسوم نأ ىَلاَعَت ٌركذي :ةيآلل ٌييلامجإلا ىنعملا

 ىلع اوُدتري الو ْمُهَل هللا اَهِبَنَك يتلا ةسدقملا ّضرألا اوُلُخدي نأ ةَموق

 .مهنؤشخي الو مُهنوباهي ال ًامدق اوضمي لب «نيرابجلا َنِم ًافؤَخ مهرابدأ

 اوناک ْنِإ مهل ِهِدْعَو ةحصب نيقّدصم «مهتميزه يف ثلا ىلع نيلكوتم
 . نينمؤم

 : ةيآلا نم ٌدافتسُي ام

 هللا ريغل لگوتلا فرص نأو «هتاحبس هّدحو هللا ىلع لکوتلا ب وجو - ١
 00 .ةدابع هنأل ؛ لرش

 . هئافتنا دنع ٌناميإلا يفتني ناميإلا ةحص یف طرش هللا ىلع ّلكوتلا َّنأ - ۲



 مِهَيَر لَو اناميإ مدا لا َمِهَيلَع تبلت الو ## :ةيآلا ٌُمامت

 . [۲ :لافنألا] گ2 ۷ ا

 .وللا نم ْتَفاَح : مُهبوَلُق ثلجَو

 ظ .ہرْیَغ ىلع ال : مهّبر ىلعو
 .هاَيإ الإ َنوُجْوَي الو َنٴوشْخَی الو مُہَرومُا هيلإ نوُضْوَمُي : َنولّكوتي
 ىح نينمؤملا  العو لج هللا فصي :ةيآلل ّىلامجإلا ىنعملا

 : يه ٍةميظع ٍتافص ِثالثب ٍناميإلا
 . ةرجاوز نوكؤتيو ُهَرِماوأ نولَعفیف «وركذ دنع هنم ٌفوخلا - ١
 . همالك ةّوالت عامس دنع مهناميإ ةدايز - ؟

 .ٌةَدحو هيلع ُدامتعالاو هيلإ رومألا ضيوفتو - ٣
 نم ُہَدحو هللا ىلع لکوتلا َّنأ ىلع ّلدت اهَّنأ : بابلل ةيآلا ةبسانم

 . نينمؤملا تافص

 : ةيالا نم ٌدافتسُي ام

 . نينمؤملا تافص ْنم هنأو هللا ىلع لكوتلا ةيعورشم - ١

 . ةيصعملاب ُیصقنیو ةعاطلاب ٌديزيف . ٌصقنيو ڈیزی َناميإلا ذأ - ١
 وداع لكوتلا ىعدفس مارتا مالا ذأ: عا

 ٤ - یلاعت هلل َلذلاو عوشخلا نینمؤملا ِتافص ْنِم َّنأ . ۶
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 نم كَمَا نمو دلا كيسح ّيَنلأ ایا ٭ :هلؤقو

 Né] : لافنألا] € تریموملا

 . [* : قالطلا] 7 CE نمو # : هلْوَقَو

 . كعابتأ يفاكو ٌهَدحوهللا كيفاك : يأ : كَعِبتا نمو هللا كّبسح

 .هيفاك : يأ : ةبسح وهف

 وه هنأب هتمأو هّيبن ہناحبس هللا ٌربخي :نيتيآلل ٌيلامجإلا ىنعملا

 هيلع مُهّثبغرو مهلّكوت نكيلف ءِوحأ ىلإ هعم َنوُجاتحي الف «مهيفاَك هَدْحَو
 هيلع لكوتلا ًءازج لعجف ء٤ٗازج لمع لكل هناحبس لَعَج امك «ٌةَدَحو

 ور هّبسحو هيلع لكوتملا ًايفاك ناحق ناك اذإف «لكوتملل ُهتيافك

 ل هيف ظمأ

 ؛ هللا ىلع لكوتلا بوجو ىلع ِنآلدي امهنأ : بابلل نيتيآلا ةبسانم
 ا ر ن ىفاكلا وش

 : نیتیالا نم دافتسُب ام

 . ةدابعلا عاونأ مظعأ ْنِم هّنأل سک ںی ہے

 بلجل بابسألا ُمظعأ هتأو «هتدئافو هللا ىلع ٍلكوتلا لضف نايب - ۲

22 

 . لمعلا سنج ْنِم ًءازجلا نأ ۔۳
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 ممیوٴشلا كيشَح» : لاَ امهنع هللا يضر سابع نا ِنَعَو
 . رانلا يف َيَقَلَأ َنيح- مالّسلا ِْيَلَع_ٌميِهاَرِْإ الاف ليكو

 کل اوج د سال نإ » :دَل اوُلاَق نيح ل ٌدّمَحُم الاتو
 4 ليڪا مْ کی دو لا س اار اًنميِإ إ مهدازف مهوُشَحَاَ

 ٌيئاسنلاو ٌيراخبلا هاور .[۱۷۳ :نارمع لآ]

 . هيلع الإ ٌلكوتن الف انیفاک : يأ : هللا اميسح

 . هدابع ٌرومأ هيلإ لوكوّملا : يأ : ليكولا معن
 امهنع هللا يضر - سابع نب هللا دبع يوري : رثألل ئلامجإلا ىنعملا

 ناليلخلا اهلاق (ٌليكولا معنو هللاانيسحا١١ ےن ةملكلا س ا

 ْنِم اَمُماَيقل ِنْیَجِرَح نيفقوم يف ٌمالسلاو ةالصلا امهيلع-ٌدمحمو ٌميهاربإ

 رّسكو اٴوبأف هللا ةدابع ىلإ هَموق ميهاربإ اعد امنیح كلذو  اًمهموق
 ہوُمرو ًاران هل اومرضأو ًابطَح اوعمجف اهل اورصتنی نأ اوُدارأف مُهَمانصأ

 ادرب ںوہ ٭ : رانلل هللا لاقف .ةملكلا هذه َلاقف ءاهطسو ىلإ قينجنملاب

 ام ىلإ رف تلسرأ اهتكحو.. 8 :ءايبألا] 4© ميهوك اسکو

 كباحصأ ىلإو كيل لإ ااا :لوقتو دعوت هلاك

 معنوٴللا انيسح" : ةميظعلا ًةملكلا هذه َكِلَذ دنع لي اقف . مكلصأتسنل

 .[ 18 فارع لا] re مسمي مل ٍلْضقَو لا نِ ةع اوبلن # ٠ ليكولا

 ضيوفتلا ةملك يه يتلا ةملكلا هذه َّنأ هيف َّنأ : بابللر رثألا ةيسانم

 )١( مقرب يراخبلا هجرخأ )٦٥٤٤ء 5055(.
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 يهو . دئادشلاو بوركلا دنع لاقت يتلا ةملكلا يه .هللا ىلع دامتعالاو

 ءادعألا ٍديك عفد يف هللا ىلع لكوتلا ىلع لدت . ۱

 : رثألا نم ٌدافتسُي ام

 یوکال ع لاف نأ نعني ار تعا هله لف ١-

 ايندلا يف ٌرشلا عفدو ريخلا ِلوصح يف بابسألا مظعأ ْنِم ٌلكوتلا ّنأ ا

 .ةرخالاو

irودی داميألا نأ  

 :هلاریخ نوک دق ناست الا هرکی ام نا ےڈ
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 و لع

 باب

 ہللا رڪ نمای الف هللا ركحم اونمأفأ # : ىلاعت هللا لوق

 .[44 : ہ!+4 ۹

 دبر ةمح نین نک و # :هل

 ٥٤[. :رجحلا]

 بابلا اذهب هللا همحر ٌفلؤملا دارأ : ٍديحوتلا باتكل بابلا ةبسانم

 «بونذلا مظعأ ْنِ تا نر وسل 2ر 0600 عيا

 عمجي نأ نمؤملا ىلع ُبجي هنأو ءِدیحوتلا لامك يفاني امهنم الك َّنأو

 :ئاج لاو نرخلا يب

 ُةذخأي یّتح هل هؤالمإو ىّصَع اذإ معنلاب َدبعلا هجاردتسا : هللا ٌركم

 . ردتقم زيزع ٌلخأ

 ترا لا ىلإ «نورساحلا

 .هنم سأيلاو جرفلا داعبتسا + طوتقلا : طنب
 .تارصلا قرط ن خلا :ترتاضلا
 ئرقلا لهأ لاح ةناحبس ہللا ”كذي : نيتيآلل يلامجإلا ىنعملا

 اردا نو اا وهي وا ىلع لک يذلا ا سزا نيالا

 ءِتافلاخملاو يصاعملا یف اًودامتف ءهنم ٍفوخلا مدعو ءمُهَل هللا
 . نيكلاهلا لاح هذهو هللا ّنِم جاردتسالا اودعبتساو
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 هنأ - مالسلا هيلع - ميهاربإ هليلخ نع هللا يكحي ةيناثلا ةیالا يفو
 یس ا ا الا وعد 02.1820208 0 تا 1
 رجحلا] € بطِْیَشلا نم کت الي ٭ : ةكئالملا هل تلاقف ءهّكس : ٥٤[ء

 هجو ىلع كلذ َلاَق هنكل ؛طناقب سل تاب عيباجاف سالا يأ
 . بجعتلا .

 نیٹیآلا نم دافتسم ام :

 ١ - مظعأ ْنِم هّنأو شا ركم ْنِم نمألا َنِم ٌريذحتلا :ىلوألا ةيآلا يف
 2ص

 . بونذلا

 مظعأ ْنِم هنأو ؛رللا ةمحر ْنِم طونقلا ّنِم ریذحتلا : ةيناثلا ةيآلا يف - ١

 . بونذلا

 الف ِءاجرلاو فوخلا نیب ؛ عمجي نأ ن نمؤملا ىلع ٌبجي هنأ نیتیالا يف - ٣

 َسأأيِيف ِفوخلا تناسق الور ھا اج ءاجرلا َبناج ُبلغی

 . هللا ةمحر نم
 هدحو هلل اهصالخإ ُبجی يتلا ةّدابعلا عاونأ ْنِم ًءاجرلاو َفوخلا َّنأ - ٤

 .هل كيرش ال
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 لئس ا هللا ل وسر نآ- امھنع هللا يضر - سابع نبا نعَو
 نم نمالاو شا حْوَر ْنِم سيلا شاب ٌكوشلا» : لان رئاَبکلا نع

 . شا رم

 0 زهرا 2 7 00 7

 شا حور ْنِم ُأَيْلاَو شا ِةَمْحَر نم طوُششْلاَو ا رکم ْنِم

 . قازرلا دبع ُهاَوَر

 ٍةنعل وأ رانب ةّبحاص هللا دعوت بنذ 5 : يهو ةريبك عمج :ٌرئابكلا
 . ايندلا يف اًدح هيلع هللا بتر وأ ٍناميإلا يفن وأ باذع وأ بضغ وأ

 . هتّيدوبعو هتيبوبر يف :هللاب كرشلا
 همورَي اميف هللا نم لمألاو ءاجرلا عطق يأ :وثلا حور نم ُسأيِلاو

 ۰و9 0

 َنِم ٌءاَطْعَأ ام هبلس وأ ِدبعلل هجاردتسا نم :يأ :هللا رکَم نم
 . نامیالا

 ِثیدحلا اذه يف ةي هللا لوسر َرکذ : ِثیدحلل ئلامجإلا ینعملا

 هتّيدوبع وأ هتّيبوبر يف ٌكيرش هناحبس هلل لعجُی نأ : يه بونذلا َرئابك نأ
 كلذ َّنأل ؛ هللا نم لمألاو ءاجرلا عطقو . بونذلا ۂظعا الا ادسو

 .نوقثوم هلاجرو يناربطلاو رازبلا ہاور )١/ 225١5 دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاق )١(

 همجعم يف يناربطلاو (۱۹۷۰۱) مقر )٦٥۹/۱۰( هفنصم يف قازرلادبع هجرخأ (۲)

 هاور )٠١5/١(: دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاق .(۸۷۸۰ مقر ۱٥١ /۹) ريبكلا

 . حيحص هدانسإو يناربطلا
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 معنلاب ِدبعلل هجاردتسا ّنِم ُنمألاو ءهٍیمحر ةعسب لهجو هاب ٌظ ةءاسإ
 اميق رئابکلا رم ثیدحلا اذهب دارملا يلو ءةرغ ىلع هدايت
 دوعسم نبا ُرثأ ُهُديِفُي امك اًهربكأ نایب دارملا نکل «ةريثك رئابکلا َّنأل ؛َرکُذ

 .ُةَدعب فلؤملا ُهَقاَس يذلا
 سأيلاو هللا ركم ْنِم َنمألا َّنأ ىلع لدي هنأ : بابلل ثيدحلا ةبسانم

 , بتوتدلا راك نووي دو
 : ثيدحلا نم ٌدافتسُي ام

 ٍربكأ ْنِم امهنأو ءهتمحر ْنِم سأيلاو هللا ركم ْنِم نمألا ٌميرحت - ١

 . جراوخلاو ةئجرملا هيلع امك رئابكلا

 . رئابكلا ٌربكأو بونذلا ُمظعأ ٌكرشلا َّنأ - ۲

 ال فاح اذإف ءءاجرلاو فوخلا َنيِب ّنوكي ْنأ دبعلا ىلع بجاولا َّنأ ۳

 .ُنَمَأَي ال اجر اذإو «ُسأيي
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 باب
 هللا رادقأ ىلع رْبصلا هللاب ِناَمْيالا نم

 0: :ناغعلا مَ لا نت ¥ : ىلاعت هلو
 دنع نم اَهَّنَأ ْمَلْعَيَف ةبيصُملا هييصت لُجَرلا َوُه : ُةَمقَلَع َلاَق

 تن یم

 يف َدِلُو «ةمقلع نب هللادبع نب سيق نب ةمقلع وه :ةمقلع ةمجرت
 دعب تام او صا نيعباتلا رابك ْنِم وهو - 4 ّيبنلا ةايح

 .ةرجهلا َّنِم َنيتسلا
 َنايب بابلا اذهب ٌفنصملا دارأ :ديحوتلا باتکل بابلا ةبسانم

 E كلذ ٌنأل ؛اهنم طحخصلا میرحتو رادقألا ىلع ربصلا بوجو

 .ديحوتلا

 يفو ربخملل نامتئا هعم يذلا قيدصتلا : ةغللا يف : ناميإلا

 . حراوجلاب ٌلمعو بلقلاب ٌداقتعاو ِناسللاب قطن : عرشلا

 نَع سفنلا ُسبح :وه ًاعرشو  ٌثفكلاو ُسبحلا ٍةغللا يف :ٌربصلا
 دودخلا مطل ¿ ْنَع حراوجلاو ءطخسلاو يكشتلا نع ِناسللاو و

 ,برغلا یت

 عجرتسيو «هردقو هئاضقب ةبيصملا َّنأ ٌدقتعيف :رشاب نمؤي نمو
 ا
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 ايم سلا رح
 اگ روم اجيال فام تر نبهت لع را وه
 اها ملَعف ةبيصم ُهْتَباَصَأ ْنَم َّنأ ىلاَعَت ربحي : ةيآلل ئلامجإلا ىنعملا

 هلق هللا ده « هللا ۽ ءاضقل ملستساو «ٌبستحاو َربصف ہللا ردق ¿ 8

 هيلع فلي دقو .ًاقداص ًانیقیو ِهبلق يف ٌىدُه ايندلا َنِم هتاف اًكع هضوعو

 هتف اريخ وأ هه احا اه

 هللا رادقأ ىلع ربصلا ةليضف ىلع ًاليلد اهيف َّنأ : بابلل ةيآلا ةبسانم
 ۱ .ةملؤملا

 : ةيآلا نم دافتسُي ام

 . بئاصملاك ةملؤملا هللا رادقأ ىلع ربصلا ةليضف - ١
 . ناميإلا ىّمسُم ْنِم لامعألا نأ - ؟

 . بلقلا ةيادهل تبس َربصلا < ا۳

 .رباصلا باوث ْنِم ةيادهلا َّنأ - ٤
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 َلوُسَر نأ -هنعللا يِضَر-ةَرْیرُه يبا ْنَع ٍمِلْسُم حیحص يف
 بلا يف ٌُنْعّطلا :رفُک مهب امه سالا يف ناتا : لاق ليش
 ہجرت نیم

 . ناتنئالا : يأ :اَمُھ

 ْنِم اتناك ٌثيح  سانلاب ٌمِئاق ٌرفك ناتلصخلا ناتاه : يأ : فك مهب

 . رافكلا لامعأ

 . صقنتلاو بیعلاب هيف عوقولا : يأ : بسنلا يف نعطلا

 ؛ هلئامش ديدعتب بدنلاب توصلا عفر : يأ : ِتیملا ىلع ةحاينلاو

 . ردقلا ىلع طّخستلا َنِم كلذ يف امل

 سانلا يف ٌرمتسيس هنأ الگ ٌربخي : ثیدحلل ئلامجإلا ىنعملا

 ةت سال مه عاسإل سس سس بیس

 . ردقلا ىلع ًاطّخست ةبيصملا دنع توصلا عفر : ةيناثلا

 رفكلا ًارفاک وکی رفكلا بعش نم ٌةبعش هب َماق ْنَم سیل ْنكل
 وی ری ا

 اهيف امل ؛ ةحاينلا ميرحت ىلع ًاليلد هيف نأ : بابلل ِثیدحلا ةبس

 بيسو سا

 . رئابکلا نمو رفكلا لاصخ ْنِم اهنأو «ةَحاينلا ٌميرحت - ١ : ثيدحلا نم ٌدافتسي ام

 *صلاوهو اھڈض توجو ىلع لد ةحايتلا تمرح اذإ هنأل ؟ربصلا بوجو

 . اهصّقنتو باسنألا يف نعطلا ميرحت ۔ ٤ . ةلملا نَع لقني ال ام رفكلا َنِم نأ -

 )١( مقرب ملسم هجرخأ )١۷(.
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 اک ر

Easْنَم م سيلا :اعوفزم -  
 ا یوعدب اعدو لاو یک ترض

 الو ِدیعولا باب نم اذه : اتم سیل
 ةيقب برضف الإو «ٌتلاغلا هنآل ؛دخلا صح :دودخلا برص نم

 .ةلفيدجولا

 . بوثلا َّنِم سأرلا لخدم :وهو ٍبْيج عمج : بويجلا ّقشو
 ليولاب ءاعدلاو ٍتيملا ىلع بدنلا :يه :ةيلهاجلا ئوعد

 .روبثلاو
 انيش اعف رم درتي لي ٌلوسرلا ا : ثيدحلل خیلامجإلا ىنعملا

 ربصلا سر برلا ىلع طخستلا ىلع ةلمتشم اهنأل ؛رومألا هذه نم

 بايثلا ى قشب لاملا فالتإو ولا مطل نم اور رارضإلاو «بجاولا

 . ىلاعت هللا َّنِم مّلظتلاو .روبثلاو لیولاب ءاعدلاو ءاهقيزمتو
 ردق ْنِم طخستلا ميرحت ىلع ًاليلد هيف َّنأ : بابلل ِثیدحلا ٌةبسانم

 سا ا
 ۔._ خل تاب

 . رئابکلا ّنِم هنأو ء لعفلا وأ ٍلوقلاب هللا ردق ْنِم طخستلا ٌميرحت 5

 لا ع ریصاا توخو تا

 عراشلا ٍدِصاقم ْنِم مُهَتَملاخم َّنأل ؛ةيلهاجلا ةفلاخم ۂبوجو -
 ميكحلا

 ےس

 )١( مقرب ملسمو ء(١۱۲۹) مقرب يراخبلا هجرخأ )۱۰١(.
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 ع ن١ : لاق ل ہللا لور أ ۔ۂنَحٴأا يضر - سا ْنَعَ
 7 .مُهالتبا ًامْوق يح اذِإ یلاعت هللا ناو ءِءالبلا مظع َعَم ءارحلا

 . ئذمرتلا ةنِح . 270 طخَسلا ُهَلَف طخس ْنَمَو ءاضولا ُهَلَق ىضر

 : يأ - ءاظلا حتفو ِنیعلا رسكب ٠ ءالبلا مظع حت م ءازجلا ٌمظع
 . مظعأ ہؤازجف َمظعأ هؤالتبا ناك

 ظل یوم

 اضرلا مدعو ِءيشلل ةيهاركلا : لغلاو ءاخلا سکی : طخ و

۳ 
 .ُهَل ةبوقع هللا نم : يأ طلاق

 ةرثكو رجألا َةَمَظَع نأ ايب ربخی :ِثيدحلل ٌيلامجإلا ىنعملا
 ايندلا هذه يف ِدبعلا ىلع يرجي يذلا ٍناحتمالاو ِءالتبالا مظع عم باوثلا
 يضر ْنِإف ؛ُهّيلتبي نأ هدبعل هللا ةبحم ةمالع ْنِم َّنأو «بستحاو َرَبَص اذإ

 يضر هّبرب ٌنظلا ّنسحأو باوثلاو َرجآلا َبستحاو هيلع هردقو هللا ءاضقب

 .ةبّقاعو هيلعللا طخس ُهّباصأ امل عزجو هللا ًءاضق طخست ّْنِإو ُكَباَتَأو هنع هللا

 َنايبو ِہِدبعل هللا ةبحم ةمالع َنايِب هيف َّنأ : بابلل ثيدحلا ةبسانم
 . هراكملا نِي هيلع هّيرجي اًميف هتمكح

 (١) مقرب هجام ¿ نباو (۲۳۹۸) مقرب يذمرتلا هجرخأ )۲١ ٠ 5(.



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
j= 

 ثيدحلا نم دافتسي ام :

 ١ - ٌءالتبالا يهو هدبعل هللا ةبحم ةمالع نايب .
 ١ - هلالجب قيلي ام ىلع طخسلاو اضّرلاو ةبحملاب هللا فصو .

  ۳هلاعفأ يف هلل ةمكحلا ثابثإ .

 لمعلا تج سالادا ےک .
  0,تلاصعلا قلع رضلا ىلع خلا

 ١ - هل ريخ وهو َءيشلا هرکی دق َناسنإلا َّنأ .



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
= 

 يف ةبوقْعلا هل اع لا ہدبَعب هللا َداَرأ اَذِإ» : ل َلاَقَو

 موي هب َيَفاَوُي تح وبن هنَع كشسآ قلا هدب دعب هللا َداَرَأ ادإو ءاینڈلا
 010 «ةَمايَقلا

 ٌحباحصو ِدحاو دنسب ٌيذمرتلا اَمُماور هلبق يذلاو ثيدحلا اذه
 .دحاولا ثيدحلاك ٌفلؤملا اَمُهَلَعَج كلذلو ؛ٍدحاو

 هنم َرَدَص اَمِل بئاصملا هب لزني : يأ :ایندلا يف ةبوقعلا ُهَل َلّجع

 ۰ . ٌبنذ هيلع َسیلو اهنم جرخيف «بونذلا َنِم
 . هن ةبوقع هنع َرَّخأ : يأ : هبنذب هنع كسمأ

 موي يجي : يأ حب بوصنم ٍلعافلل ینبم ءافلا رسكب : هپ ياو
 . باقعلا نم هّقحَتسی ام يفوتسيف بونذلا َرفوتسم ةَمايقلا

 ريخلا هللا ةّدارإ ةمالع نأ هيَ بخب : ثيدحلل ئلامجإلا ىنعملا

 هيلع َسيلو اهنم جرخی ىتح ايندلا يف هيونذ ىلع ةبوقعلاب هتلجاعم هدبعب
 يف هباسح فخ ًالجاع هلمعب بسوح ْنَم َّنأل ؛ةَمايقلا موي هب يفاوي ٌبنذ
 یّمح ايندلا يف هبونذب ٰیزاجی ال ْنَأ ِدبعلاب ٌرشلا ةّدارإ ةمالع ْنِمو . لجآلا

 موي هقحتسي امب ئزاجيف ءاهيفاو بونذلا َرفوتسم ةمايقلا موي ءيجي
 . ةمايقلا

 بئاصملا ىلع ربصلا ىلع ّتححلا هيف َّنأ :بابلل ثيدحلا ةبسانم
 دملا ملاع قك3 ؛ردَقلاب اضّرلاو

 )١( دمحأو (۲۳۹۸) مقرب يذمرتلا هجرخأ )٤/ مكاحلاو ء(۸۷ )۳٤۹/۱(.



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
j= 

 ثیدحلا نم دافتسي ام :

 ١ - ایندلا يف هبونذ ىلع ةّبوقعلاب ةتلجاعم هدبعب َريخلا هللا ةدارإ ةمالع .

 دي او نصور دنا ھے نس دول حا
 . ةمايقلا

 . رش ةمالع نوكت ْنَأ ةمئادلا ةحصلا ّنم فوخلا ۳

 . ہو رکملا َنم هيلع هللا هيضقي اميف هئاجرو هللاب ٌنظلا نسح ىلع هيبنتلا - 5
 رش وهو ءيشلا بحي دقو «هل ريخ وهو یھت ۶ ھ02 0

3 
 باسما نع وصلا نام ةدلا ب



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 = ۰٥

 ِءاَیْلا يف َءاج ا با
 ےک س٣ ےک اس ان ج اک ت 7 e 5 هم ل نى همس تح رس يبا سس ہمسررص ےس حرم دور وو ساس 0 رج مسلس مر سو0 و 2

 س oe سس ر رب. ع كهل امنأ کا وب رجلشم رشب أنأ امنإ لق 9 : ىلاعت هللا ٍلْوَقَو

 2 ح ريف ھ7

 . كي ۱ دے هلا

 ةا کرم او اكلم مح لم در اق ابنک ف :  ةيآلا مات ہک صصح ترس و
 .۰ : فهكلا] € ادمل وير

 خم ٔءایرلا ناك امل هنأ :ٍديحوتلا باتك یف بابلا اذه ركذ ةبسانم
llاذه ىلا تفلوملا هيلع هيدا نکال  

 ۰ .بابلا
 نأ الا یک نأ دضتننأ وهو ءايرو رف ی2 رت اص 26ار

 . ىرخأ ًةفص هبلق يف ٌرمضي وهو ةفص ىلع ًالمع لمعي
 . سانلل لق : يأ ةا ّيبنلل باطخلا : َلُق
 نم الو ةيبوبرلا نم يل سیل ةيرشبلا يف : يأ : مگلثم شب انآ

 . ءيش ةيهلإلا

 ا مكوعدأ يذلا قحب خو ئ2 :ڈحاو لإ مكه اه

 .هل كيرشال دحاو ٌدوبعم ةتدابع

 موي هتيؤرب عمطيو هيلإ َریصملا فاخي :يأ :ُهَبَر َءاقل وجري
 . ةمايقلا

 . ههجو هب ًادوصقم هللا عرشل ًاقفاوم ناك ام : وه : ًاحلاص المع



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
a= 

 .هلَمعب يئاَرُي ال : يأ : ةبر ةَدابعب كرشي الو

 . ناک ْنَم ًانئاك ٍدحأ ّلك ٌجعتف «يفنلا قايس يف ٌةركن :ًادحأ
 "رشي هنأ ماعلا رکی تا ا هللا رمأي : ٌيلامجإلا ىنعملا

 غالبإ ةنكهم امنإو :ٌءيش ٌةيهولألاو ةيبوبرلا َنِم هل َسیل ةيرشبلا يف مُهلثم
 ا ةحاو ٌدوبعم اقح دوبعملا َّنأ هيلإ يحوأ ام ٌمهأو «هيلإ ثلا هيجوُي ام

 موي يف هيلإ ريصملا َنِم ديالو «ةّدابعلا يف ّدحأ هعم رشي نأ زوجي ال هللا

 ٍلمعلاب هَل ٌةعتسي هللا باذع ْنِم مويلا اذه يف ًةاجنلا وُجری يذلاف «ةمايقلا

 . هللا هع رش امل قفاوملا ٌكرشلا نم صلاخلا

 يذلا كرشلا ّنِم لمعلا صالخإب َرمألا اهيف َّنأ : بابلل ةيآلا ٌةبسانم
 ۰ ۰ ۰ . ءايرلا هنم

 : ةيألا نم ٌدافتسُي ام

 . ةّدابعلاب هللا دارفإ وه نيدلا َلصأ َّنأ - ١

 . لرش ءايرلا نأ - ؟
 . ةدابعلا يف كرشلا وه نيكرشملا َّنِم حقاولا كرشلا َّنأ - ”

 ءايبنألا َنِم ًالَو مانصألا َنِم م آل ّدحأ هللا َمَم َدبعي نأ زوجي ال هلأ - ٤

 . مهريغ الو نيحلاّصلاو



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

= 
 اے ےہ سوچ وچ ےک ا : نو وو 008 ےس
 : ىلاعت هللا لاق» : اعوفْرَم - هنع هللا يضر - ةريره يبا نعو

 يْيَغ هيف يعم كرش أ ًالَّمَع لمع ْنَم «كْرَشلا نَع ء ءاكرشلا ینا نأ

 0۸ر راگ 1 و هتک رت

 لمع نعو ءِدحأ ةكراشم ْنَع : يأ :كرشلا ِنَع ءاكرشلا ئنغأ انأ

 . كرش هيف
 . نيقولخملا َنِم يريغ ِهِلَمعب دَصَف : يأ : يريغ هيف يِعَم كرشأ
 . ريغلا كلذل هكذتأ لب ةلمع لبقأ مل : يأ :ةكرشو ُةتكرت
 اوقف لجو رع هّبر نع ةا ٌييبنلا يوري :ًالامجإ ِثیدحلا ىنعم

 ٍدحأل ةكراشم ُهَلَخَد يذلا لمعلا َنِم د ار هنأ بىسدقلا ثدعلاب نكست
 . ههجول اصلاخ ناكا الإ بقي ال ةناحبس هلأ ؛هريغ وأ ءایرب

 هَلَحاَد يذلا لمعلا ِلوبق مدع ىلع لدي هنأ : بابا يف هركذ ةبسانم
 ۰ . كرشلا عاونأ ْنِم ريغ وأ ٌءاير

 : هنم افت ام

 . لمعلا ٍلوبق ْنِم عنام هنأو ؛هلاكشأ عيمجب كرشلا َنِم ا
ETكرشلا بئاوش عيمج نم هلل لمعلا ص  . 

 . ٰینغلاب هللا فصو 6

 . مالکلاب هللا فصو - ٤

 )4۰ ۲) مقرب هجام نب او ٥۵ )۰ ائ و رش روم (۱)



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
A= 

 اّمب مکربخ + الأ» :ًاعوف رم - هنع هللا يضر - ِدیِعَس يبا ْنَعَو

 : َلاَق . سس ا دید و ںی رہ ہار

 نم ىَرَي امل ُهَتنالَص الص ُنّيَريِف يَلَصْبَف ٌلُجَولا ُموُقَ ؛ « فَلا كرشلا»
 a حق رے اک

 هنیع نال ؛ًاحيسم يمس ءٰیمظعلا ةنتفلا ٌبحاص :ٌحيسملا

 یس ںیہن یش تر اد یس
 ذكلا : يأ ٍلَجَّدلا ریثک : : َلاََجَدلا

 يف وهو هلل هلمع نأ ُرِهظُي ُهَبح اص أ ؛ اًئفخ هاّمَس : ٔیفخلا كرشلا

 . ةَريغ هب َدَصَق دق نطابلا

 كارتر اياطتو اوٹ الامر

 حيسملا ةنتف َنوركاذتي ةباحصلا ناك : ثيدحلل ٌئلامجإلا ىنعملا

 مهيلع ُهَقاخي ًاروذحم كانه َّنأ لب مُمربخأف ءاهنم نوقكوختيو لاجدلا

 رھظی ال يذلا ِدصقلاو ةينلا يف كرشلا وهو ٍلاجدلا ةنتف ِفوخ ْنِم ّدشأ
 ةيؤر لجأ ْنِم هللا هجو هب ىغتبُي يذلا ٍلمعلا ٍنيسحتب ُهَرّسف مث «سانلل

 . سانلا
 هيفو «ءايرلا ّنم َريذحتلا هيف َّنأ : بابلا يف ِثیدحلا ركذ ٌةبسانم

 )١( مقرب هجام نبا هجرخأ ) .)57١5دنسملا يف دمحأو ۳۰/۳.



 ديحونلا بانك حرش يف صخلملا

 سس سس

 . مُهْلٴهْحصنو هتمأ ىلع ال ال هتقفش ِثیدحلا یف - ١

 ۔ لاجدلا قف ني نيالا ىلع ٹو ءايرلا لا ے5

 .ًامومع كرشلا نمو ءايرلا َنِمٴرذحلا ج



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 - |1١"

0 

 ايو اتش بعل ذي 2ک هع ط : یار و
 الا مک 7ب اید یان ٹاک

 ردا ٠ يف مل سیل بلا َكِيَكْوُأ # : : ىلاعت ُهلوق ةيناثلا ةيآلا

 ۱٠١٦ ٦ : دوه] ل َنوُلَمَعي اونا ڪک ام ل طو ایف أوعتَصاَم طبخ

 كر موخر ہہ ِدیحوتلا باتكل بابلا ةبسانم
 نأ اهيا يذلا پانا یت ارتب للا ڈرو وحس ا لاما لان
 طقف حدملا لجأل لمع يئارملاو ءاَهُبیصُي ايند لجأل لمع اذه

 . اهلامو ايندلا باوث هلمعب ديري : يأ : اهتتيزو ايندلا ةايحلا ديري
 ٍلهألاب رورسلاو ءةحصلاب مهلامعأ باوث مهل رفون : مهيلإ فون

 .دلولاو لاملاو

 .:نوصفي ال : نوختا

 . ايندلا ةايحلل ًالإ اولَمعي مل مهّنأل :زانلا ًالإ | ةرخآلا يف مهل َسيل

 . َلْطَب : طبحو
 مل مهّنأل ؛هيلع ”باوث مُهل ْنَكَي ْمَلَف ةرخآلا يف :اهيف اوُعَنَص ام

 . ةرخالا هب اوديري
 ات لاو کا تناك د27 ا نقلا وس

 -ىلاعت ًءاش نإ ايندلا يف هتانسحب هللا هازاج «ةرخالل ثفتلي ملو هلامعأب



 ظ ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 سے ل mm تسمم سا كك دهم
 دير نل هَ ام اهيف وک انجح هَلِحا ملا ديرب اک نط ئرخألا ةيآلا يف امك
 . ءازج اهب ئطعي ةنسح هل سلو ةرخآلا ىلإ يضفي د م: :ءارسالا] ةيآلا

 ايندلا هلمعب دارأ ْ ْنم مكح انسب امھنأ : بابلا يف نيتيآلا ركذ ةبسانم

 .ةرخآلاو ايندلا ىف هلآمو

 : نیتیالا نم ٌدافتسُي ام

 لمعلاب اًهَتَئيِزو ايندلا ةدارإ َّنأو «ٍلامعألل طبحم كرشلا نأ امهيف - |

 .ُهل ةطبحم

 ۔اھب یزاجی ٌةنسح ةرخآلا ىِفُدَل ئقبي

 . ةرخآلا لمعب ايندلا ةّدارإ ْنِم ٌديدشلا ژریذحتلا اميف ت

 . ةحلاصلا لامعألاب ةرخآلا ةّدارإ ىلع ثحلا امهيف - ٤



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 ۲۹۲ سس

 لاق : لاق - هنع هللا يضر -

 دبع سعت ءمُھْرَذلا دبع سعت .رانيّدلا دبع : ' : ةيكرطلا لور

 طْعُي مل نباَو ءيضَر ىطغأ ْنِإ کسان عی ةَصيمَحلا
 ذخآ دبَعل ىبوط . شقتنا الف كيش اذِإَو گاو س ر

eيف ناك نإ ُهاَمَدَق ٍةَربْغُم ار  

 نإ ؛ةَفاَملا يف ناك ِةَقاَملا يف ناك ْنِإَو ءةسارجلا يف ناك ةساّرجلا

 ECT هل ْنَذَوُي مل َنَداتشا

 ا ےس ئ3 جيحصلا يف

 كله. اما ار طفش نيعلا مك

 سانلا سابل ْنِم ٹناک ملعُم ِفوص وأ رخ بوث : ةصيمخلا

 .ًاميدق

 :وهو هسأر ىلع ّبلقنا :ليقو ا ا 8 مس

 قا هيلع اعد

 . ةكوش هئباصأ : كيش

 شاقنملاب اًهَّدْحَأ : يأ اًهشاقتنا ىلع ٌر دقي الف : شقتنا الف

 . اهيف ةرجش وأ ةنجلل مسا : ئبوط
 . ماجللا ریس : نيعلا رسكب :نانع ظ

 )١( مقرب يراخبلا هجرخأ )۲۸۸۷(.



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 ا

 نيكرشملا داهج : يأ : هللا ليبس يف
 هنأل ؛ ةرسكلا ِنَع ةباين ةحتفلاب *رورجم بعل ةفص :ةشأر ثّعشأ

 داھجلا ةلغش ٍ سا رلا 25 ا و ےس سس

 ص0 7 70

 ژابغلا اَمُهَقَلَع : يأ ٌلعاف هاَمَدَقو ءِدبعل ٌةيناث ٌةفص : هاَمَدَق ۃربغُم

 . نيمعنتملا نيفرتملا فالخب بارتلاو

 رصقم ُريغ شيجلا ةيامح يف ُنوكي :يأ ِءاحلا رسكب : ةسارجلا
 . لفاغ الو

 یف هَسفن بلقی هنأل ؛شيجلا رخآ یف ٌنوكي :يأ :ةقاشلا یف

 هلمعب ًدصقی ال هنوكل ؛مُہَدنع ُهَل ةاج ال ہلأل :هل ْنَدْؤُي مل

 . ءارمألا ىلإ َفّلزتلاوایندلا
 للا هّيحي ٍرمأ يف طسوتي نأ ىلإ لاحلا هتأجلأ : ىأ أ : عفش نإو

 ات اروا یار

 ءارمألا دنع ةتعافش ْلبقت مل :يأ ةّدّدشملا ءافلا حتفب : عفش مل

e 
 ةلاح ِثیدحلا اذه يف الب ٌيبنلا ر وصي : ِثي . دحلل ئلامجإلا ىنعملا

 بلاطف ؛ةرخآلا ِبّاط نم رخآلاو ءايندلا ٍبَّداَط ْنِم امهدحأ : : نْيلِجر

 اعد رم اذه یف دوا طس وابل ی اهل اديه راض اندا

 مل رش هباصأ اذإ : يأ «شقتنا الف كيش اذإو سكتناو َسِعَت» : ربخلا ظفلب

 راصو .بوهرملا نم ا الو تالا لا ذاق حلفي ماو هنم جرخي



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
KHE 

 هيف حقو امم اًهبَبسب هّصّلخي هّبرب هل ةلص ال ؛هتاوهش نم هاوه امل ًادبع .
 هطخاسم ْنَع ِدعتبملا هيِضاَرَم يف يعاسلا ِقداصلا هللا دبع لاح ال نّیب مث

 ِتاّدلملا لینو ٍفرتلل غرفتي مل هنأو ؛ٍبَعَّتلاو ٍبَّصَنلا ةقشم ىلع رباصلا
 مل هتأل ؛ مُهَدنع هاج اذ ٌنوكيو مهْيَدل فرعي یّتح سانلا ٌمامأ زَماظتي ملو
 ةؤقازجف ؛ةرخآلا رادلاو هللا هجو هب دارأ لب ءہاجلا لينو ايندلا هلمعب دري

 ا شرا را ۰

 ءايندلا لجأل لمعلا ٌمذ هيف َّنأ :بابلا يف ِثیدحلا ركذ ةبسانم
 ا ۰ .ةرخألا لجأل لمعلا حدمو

 ثيدحلا نم دافتسي ام :

 ١- ةرخآلا لجأل ٍلمعلا حدمو ءايندلا ٍلجأل لمعلا ٌمذ .

 ١ - عضاوتلا لضف .
  - ۳هللا ليبس يف داهجلا لضف .

  5امم كلذ َّنأل ؛ةوقلاو ِةَلوجرلاو ةتوشخلا ٌحدمو ءمّشنتلاو ٍفرتلا ٌمذ

 هللا ليبس يف داهجلا ىلع نيِعُي .



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 باب

 مرح اَم لیلخَت وأهل ا لعل ام ميِرْحَت يف َءاَرَمألاو ءاَمَلُعْلا عاطأ نم

 ًابابزأ مُهََحَنا دقق ل

 َنِم ةراجح مكْیلَع َلزنت نأ كشوُي :ساّبع ْنْبا َلاَقَو
 رک وک لاك تر رک هلك تلا لور لاف لوفأ اعلا

 ْنِم ةعاطلا ٍتناك امل :ٍديحوتلا باتك يف بابلا اذه ركذ ةبسانم
 بوجو ىلع بابلا اذهب هللا همحر - فنصملا هلن «ةدابعلا عاونأ

 اذإ الإ قلخلا َّنِم ٌدحأ ٌعاطْي ال هَّنأو ءاهب ىّلاعتو ٌكرابت قِلاخلا صاصتخا

 . هللا ةيصعم ريغ يف هتعاط تناك

 . عيرشتلا يف هللا َعَم ءاكرش : يأ :ًابابرا

 َناَكو ّججَحلا ةعتم يف ُهَرَظآَن ْنَمِلُهلَق : يأ : خلإ . . . سابع نبا لاق

 ركب يبأ يهنب فلاخملا هيلع ّجتخاف ٠ اهب الل لوسرلا رمأل ؛اهب ُرّمأي وه
 . لَك ل وسرلا ةنسب سابع نبا جتح او ءاهنع رمعو

 یس ہور وہ : يأ :كشوي
 ْنَأ عّقوتي - امهنع هللا يضر سابع َنبا نأ : رثألل ّيلامجإلا ىنعملا

 -ٌرمعو ركب يبأ لوق مّدقُي نمب ًةعینش ًةلجاع ءامسلا ّنِم ةبوقع هللا زني

 الٹ ِلوسرلاب َناميإلا َّنأل ؛ ل هللا لوسر لوق ىلع  امهنع هللا يضر



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 اگل

 كاك نم اتاك حأ ل لوق ىلع ولو میدقت وبا يضق
 ءارمألاو ءاملعلا ٍةَعاط ميرحت ىلع لدي هل : بابلا يف هركذ ةبسانم

 . ةَبوقعلل ٌةبجوم اهنأو ةي لوسرلا يده فلاح اميف
 : رثألا َنِم ٌدافتسُي ام

 .ٍلحأ نك لوق ىلع كو لوسرلا لوق میدقتۂبوجو ١
 . ةبوقعلا ٌبجوت ةا لوسرلا يده ةفلاخم َّنأ ت



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
- 

 دانسإالا ای مہر . لالخ نب دمحا لاق

EEEا لا  

 يف َمَمَی نأ ہِلْوَق َضْعَبَدَر اَذِإَهلَعَل : كرشلا : ُةَنشْمْلا ؟ُةَنثْفلا اَم يرذتأ

 .2كلهَيف ْعْيَرلا َنِم م ءٰيش هبل

 مجارتلا

 ےھ ۳۹ م تاک × ءلبنح نب دمحم نب د دمحأ مامإالا :وه ذمحأ - ١

 . هللا همحر

 ٌدباعلا دهازلا ٌمامإلا یروثلا ٍديعس نب ٌنايفس هللا دبع وبأ : وه نايفس - ۲
 . هللا همحر ھ١٦۱ ةنس تام ٌمقفلا ةقثلا

 ويهو تيدحتلا نک ت امف نا : هل لیق اگل : يأ :ڈمحأ لاق

 . ءاهقفلا نم هريغ وأ نايفس يأر ىلإ

 َّنأل ؛ِثیدحلا دانسإ ةحص اوفرع : يأ :هتّكصو ةانسإلا اوفرع
 . ثيدحلا ةحص ىلع ٌلدت دانسإلا ةحص

 ب ٌلعفلا يدعو كي لوسرلا وأ هللا رمأ : يأ :هرمأ ْنَع َنوفلاخي

 . ضارعإلا ىنعم هنّمضتل (نع)

 تالا ىف يبن : ةنتف مُهبيصت نأ

 . ةرخآلا يف :ميلأ ٌباذع مُهبيصي وأ

 . لكك لوسرلا نس هدنع ٌحصت يذلا ناسنإإلا : يأ : هلعل
 . اي ىبنلا لوق : يأ : هلوق ضعب در اذإ



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا
A= 
 و ی ا ا

 ًفلاخب امی ريغ وأ تایفس ڈلقی كلذ ةعب مث هلل لوسر َع حبحصلا

 اما او و سہ ہوم رو وم وس

 ار انرمأ كلذ لاح نم ةقلاخ ولو وب لمعي ذأ ؛ ناك ٍءيش کپ

  Nییا يب سر

 هلوقك ڑیٹک نآرقلا يف اهلثمو «ةروكذملا ةيآلاب دهشتسيو ءةرخنآلاو ايندلا

 ظ .] : فصلا] € مهمو هللا عزا اوغاز مل * لا

 ريغ ْنِم ءاملعلا ِدیلقت ْنِم ژریذحتلا : بابلا يف كلذ ركذ ةبسانم

 ةعاطلا ىف كرش كلذ نأو ةنسلاو باتكلاب لمعلا ٌكرتو «ليلد .

 رثألا َنِم ٌدافتسُي ام :

 ١ - ِلالدتسالا ةيفيكو لیلدلا فرعي نم ىلع ِدیلقتلا ميرحت .
  -5نم هنيد دو هملعب يشي نم دلقي نأب ؛ ليلدلا فرعي ال نمل ديلقتلا ٌزاوج

 . ملعلا ٍلهأ



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
= 

 1 ري ي يلا حمس هنآ  ہنع ہللا يضر - اح رب يدع نع

 یبو نم ابار را مت مر مهَرابحأ اودحا 2 5- 2

 َنْيْلَآ» :َلاَق مُمُدَبَعن ال نإ :هل تلقف ء[۴۱ :ةبوتلا € . ۰

 (؟ةَنوُلِجَتَف هللا مرح اَم َنوَلِحُيَو 6-5 ومرح هللا لح ات نوُمرحي

 ٌيِذِمْرَتلاو ُدَمْحَآ ُهاَوَر .''”(مُهَتَداَبِع َكلتَق» :َلاَق .ىَلَب : تلقف
E 

 هسسحح و .

 مجارتلا ()

 نسح ديهش ٌىباحص ءٌئاطلا متاح نب ؛ يدع وه :ٌّىدع -

 .- هنع هللا يضر ةنس ٠ هلو ھ۸١ ةنس تام ءمالسإلا

 ا ناول
 . دوهيلا َءاملع : ْمُمَرابحأ

 . یراصثلا دابع : مهتابهرو

 ام ميرحتو هللا مّرح ام ِلیلحت يف مهوُمَبَتا ثيح :وللا ِنوُد ْنِم ًابابرأ

 دوجسلاب مهيلإ ُبرقتلا اهب داری ةّدابعلا َّنَأ ّنَط :مُهثْیعن تهل

 . طقف هوحنو

 ارا تل لاا تومسک سلا

1 

1 

 ىلإ ہازعو (toA/Y) هريسفت يف ريثك نبا هركذو )٤٣۳ر مقرب يذمرتلا هج رخأ (١)

 . بیرغ ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو .ريرج نباو يذمرتلاو دمحأ



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 7 ےل اچ

 ةوالت ليلجلا ٌيباحصلا اذه عمَس امنیح :ئلامجإلا ىنعملا

 مهنأب : یراصنلاو دوهيلا نع ٌرابخإلا اًهيف يتلا ةيآلا هذهل واي لوسرلا

 هللا عيرشت فلاخي ام مهل نوعّرْشُي مهل ةهلآ مهداّبعو مهءاملع اولعج

 ىلع ةروصقم ةدابعلا َّنأ ٌرظي هنأل ءاهانعم لکشتسا «كلذ يف مُهنوعيطيف

 : ٍنابهرلاو رابحألا ةّدابع ْنِم نأ كي لوسرلا هل َنّيبف .هوحنو دوجسلا
 - ىلاعت - هللا مكح فالخ ءمارحلا ٍليلحتو ِلالحلا ميرحت يف مهتعاط

 . ةي هلوسرو

 هةوا لا ةيصعم يف قولخملا ةعاط أ :بابلل ثیدحلاڈبسانم
 مكحل ةفلاخملا ¿ن نيناوقلا ٌنَسو «ماكحألا عيرشت يف اًمّيس ال ءرشلا نود ْنِم

 . ہلا

 : ثيدحلا َنِمدافتسَي ام

 اذإ هللا ماكحأ رييغت يف نيقولخملا َّنِم مهريغو ءاملعلا ةعاط َّنأ - |
 ار ست كر 7 هللا عرشل ْمُهتفلاخم فرعي عيطملا ناك

 . یلاعت هلل ىح ميرحتلاو َليلحتلا َّنأ ےآ

 . ٍةعاطلا كرش وهو ِكرشلا عاونأ ْنِم عونل ايب - ۳

 . ٍلهاجملا ميلعت ةيعورشم 5

 لاوقألا مارو املا هلي ام رک لمي بار ناسا سال :

 . ةنطابلاو ةرهاظلا ٍلامعألاو



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 ىلاعت هللا لوق باب

 م ملل

 ورقي نأ اورا دقو 0+۸ حتی نأ نو ديري كبك نم لا
ETE 71اوي ديب اا  

 ےس ےک جہ صار ےک س ر و ے ص رک

 مو كلِ ar e ت عل وم

 لوُسَرلَا للو هللا َلَّرَتأ ام لإ اَولاَصت مه َلق الو ٭ : ِتایّلا ٌمامت
 ةبيصم مهتبلصأ e دص كلنَع دو دص َيِقِفَتَملا تيار
 اتسحِا الإ اندرأ نإ هاب وملح كوماَج مث حهيِريأ تمّدق امي
 5٠-17[. :ءاسنلا] © اًفقيِفوتَو

aاذهب - هللا ةمحر  فلؤملا هّبن :ٍديحوتلا باتكل بابلا  

 دراوم يف الڳ لوسرلا ميكحت نم ةَمراتساو ڈیحوتلا ةتكضقام ىلع بابلا
 ىلإ َكَدَع مث نيتداهشلاب ظّقلت ْنَمَف ؛ نیتداھشلا ٰیضتقم نم اذه ْذِإ ؛ عازنلا
 . هتداهش يف بذک دقف ٍلوسرلا ريغ ميكحت

 > . راكنتساو بجعت ٌماهفتسا رك ملأ

 مهو كلذب ناميإلا نوعّدَي أ : خلإ .. .اونمآ مھنأ نومعزی

 دواک
 .اوُمَصاختی : يأ :اوُمِكاحتی نأ

 ٍفرشألا نب ٌبعك انه هب ڈارملاو «ٍنايغطلا ٌريثك وه : ِتوغاطلا ىلإ
 “هللا لزنأ ام ريغب مکح ْنَم ّلك ٌلمشي وهو «ٌيدوهيلا



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
= 

 . توغاطلا ةعاط اوضفري : يأ : هباورفكي نأ

 . ِتوغاطلا ىلإ مكاحتلا ُمُهَل هنييزتو ءالؤهل هرمأب : ناطيشلا ڈدیریو

 . ئدهلاو ٌّقحلا ليبس نع مهَّدَصَي نأ : مهّلضي نأ

 .اديدش ًارؤج مهب ٌروجيف : ًاديعب ًالالض

 . سانلا نيب مكحلا َنِم ِنآرقلا يف : يأ :هللا لزنأ ام ىلإ

 . هيف اوعزانت اميف مهنيب مکحیل : لوسرلا ىلإو
 . نوبذاك مهو ناميإلا نوعّدي نيذلا نأ : نيقفانملا تير

 . ٍلاحلا ىلع بصن عضوم يف َنوضِرْعُي :نوُدصي
 . كريغ ىلإ : كنع
 . ردصم مسا وأ (دص)ٴردصم :ًادودص

 ؟نوُعَنصي اذامو ؟مُهّلاح نوی اَذاَم : يأ :تفيكف
 . هوحنو ِلتق ْنِم ةبوقع مهب ٹلزن اذإ : ةبيصم مهتباصأ اذإ

 اًضّرلا مدعو َكِريغ ىلإ مكاحتلا ٍببسب : يأ : مهيديأ ْتَمَّدق امب

 ؟اهنم رارفلا ىلع نوردقي له ٠ .كمكحب
 وأ «مُهئَباصإ ىلع فوطعم ءنوُباصُی َنيح راذتعالل : كوءاج مث

 . نوُدصَي ىلع

 . كريغ ىلإ ةمكاحملاب اندرأ ام : يأ : اتذرآ نإ
 . سانلا نيب حالصإلا : يأ :ًاناسحإ الإ

 . َكتَفَلاخم ذرت ملو نْیمصخلا َنيِب افيلأت : ًاقيفوتو

 نم ىلع ٌركنأ  ىلاعتو هناحبس هللا َّنأ : ِتایالل ٌيلامجإلا ىنعملا
 َكِلَذ عَم وهو بق ءايبنألا ىلعو هلوسر ىلعهللا لزنأ امہ ناميإلا يعدي

 .هلوسر ةنسو ہللا باتك ٍريغ ىلإ تاموصخلا لصف يف مكاحتي نأ ديري



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا
=F 

 ٌنکلو ؛ هب اوُرُمكي نأ نينمؤملا ُهَدابعٴللا رمأ يذلا ِتوغاطلا ىلإ مكاحيو
 ٰیدھلا ِلیبس نع ِتوغاطلا ىلإ نیمکاحتملا ءالؤه ٌلْضُي نأ ديري ناطيشلا

 ةنسو وللا باتك ىلإ مكاحتلا ىلإ ءالؤه يعد اذإو ؛هنع مهَدَعْبُيو حلاو

 اذإ مُهُمینصو مُهّلاح وكي اًذاَمَف - عّممتو ٍرابكتسا ضارعإ اوضرعأ هلوسر

 مهل هللا وعديل ! ؟ٌكلذ يف ٍلوسرلا ىلإ اوجاتحاو ُبئاصملا ٌمُهِب ثلزن

 اوديري مل مهتاب مهنم ردص اًٌمع نورذتعی ہوؤاجف - مھلکاشم لحيو

 یگ ات اد اما ھو رم ىلإ مهل دع الگ

 . نوحضتفی امنيح ْمُهَلعف او 2ن ةلظانلا غ الا هده ترک

 : تايآلا َنِم ٌدافتسُي ام

 ميلستلاو َكلذب اًضّرلاو هلوسر ةنسو هللا باتك ىلإ مكاحتلا بوجو ١-

 َسيلو «نمؤمب َسيلف ةيمالسإلا ةَعيرشلا ريغ ىلإ مكاحت ْنَم َّنأ - ١ ۰

 . حالصإلا دصقي هنأ ئعّدا نإو حلصمب

 ام ريغ ىلإ مكاحت نمو «ٌتوغاط وهف للا َلزنأ ام ریغب مکح ْنَم َّنأ -۳

 . مسا ياب ہاگس ْنِإو ءِتوغاطلا ىلإ ٌمكاحتم وھفٴللا َلزنأ

 ٤ - توغاطلاب رفکلا بوجو .

 .قحلا نع ٍناسنإلا ہدصو ِناطیشلا ٍديك ْنِم ٌريذحتلا -
 e سان دا ملا احلا یل يعد: نم نأ أ

 .ٌقفانم وهف ّضرعأ ْنِإف ءلوبقلاو
 هللا لزنأ ام ِریغب مكحلا يف رذعب تسيل حالصإلا ٍدصق ئوعد نأ ۷

 دہ كان و

 م

 س١ تر
 اج



e اهب <٠ 

  ۱و ٠ 7
kkk س تر سا دس 

 اكل

 نحن امکا اولاق ضر ىف و اودي ال ْمُهَل ليم اَدِإَو ٭ : ِهِلوَقَر

 ۱ 0 46 کٹی

 . نيقفانملل : يأ :ْمُهَل لیق اذإو
 . يصاعملا عاونأ ْنِم ہریغو ٍرفكلاب : 51 ضرألا يف اودي ال

 ل روس هيو دا وا نوحلصم نحن امّنإ
 ِتافص ْنِم ركذي ئلاعتو هتاحبس هللا َّنأ :ةيآلل یلامجإلا ىنعملا

 يف َداسفلا ُببست يتلا يصاعملا باكترا نَع اوُهن اذإ : مهنأ نيقفانملا
 ضرألا ٌحالص اهيف يتلا ٍةعاطلاب اوُرِمُأو ءتابوقعلا لولحب ضرألا

 اَمِل حالصلا ةروصب داسفلا اورٗوَصَت مهنأل ؛ حالصإلا اًننأش َّنأب :اوباجأ

 مرض نب را ف
 وأ هللا َلزنأ ام ريغ ىلإ مکاحتلا ىلإ اَعَد ْنَم َّنأ : بابلل ةيآلا ةبسانم

 . ضرألا يف داسفلا مظعأب یتآ ذقف يصاعملا ىلإ اَعَد

 | ظ : اهنم ٌدافتسُي ام

 ئعّدا ٍنإو «ةعيرشلل ةَقِلاخملا نيناوقلاو مظُنلا ميكحت ْنِم ریذحتلا - ١

 . حالصإلا مدصَق نأ اًهباحصأ

 هللا لزنأ ام كرت يف رذعب تسيل حالصإلا ٰیوعد نأ 5

 . يأرلاب باجعإلا َنِم ٌريذحتلا - ٣۳

 . اًمح لطابلاو ًالطاب حلا ٌرّوصتي بلقلا ضيرم َّنأ - ٤
 ( . عرشلا ةَملاخم وست ال ةّنسحلا ةینلا َّنأ 6م



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 = ۴٠١

 :فارعألا] # اھجلص | دعب ٍضرألا ف أود ۲ #9 : هل هلؤق و
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 . ةيهان :ال

 . يصاعملاو كرشلاب : ضرألا يف اوُدِسْفُ
 . ِتاعاطلا لَّمَعو ماكحألا عرشو و ءايبنألا ثعبب : اًهحالصإ دعب

 يف داسفإلا نع هدابع ر6 هللا هني ا : ةيآلل ٔیلامج ولا ۳

 - قلاخلا ةيصعم يف َنيقولخملا ةعاط ىلإ ِءاعدلاو يصاعملاب - ضرألا

 ةَعاط ىلإ ِءاعدلاو ةعيرشلا ٍنايبو لسرلا ِثعبب اهاّيِإ ةناحبس هحالصإ دعب
 يصاعملاو َملظلاو هب كرشلاو ريغ ىلإ ةوعدلاو هللا ريغ ةّدابع َّنإف ؛رشا
 ۱ . ضرألا يف داسف ٌمظعأ يه

 هللا لزنأ ام ريغ ىلإ مكاحتلا ىلإ وعدي ْنَم َّنأ : بابلل ةيآلا ةبسانم 0
 . ضرألا یفداسقلا مظعاب تأ دقف

 “ہوا دالا
 . ضرألا یف ٌداسفإ يصاعملا َّنأ ۔١
 ۱ . ضرألل ٌحالصإ ةعاطلا نأ - ؟

 . ضرألا يف ٌداسفإ“هللا َلزنأام ريغ ميكحت نأ ۔۳

 “لا لزنأ ام ميكحتب الإ ٌنوكي ال مُهَحالصإو ِرشبلا حالص َّنأ - ٤

 دب FF و٤



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا
= 

 . ةيآلا © . . . نوعية مكحقآ :  لوقو

 . ]°0 : ةدئاملا] 4( ںونقو مومل اح لآ ہہ رک رک ےس وس نمو # : يالا ٌمامت

 . ّيراكنإ ٌماهفتسا : مكحفأ

 َنِم وهف مالسإلا َفّلاخ ام ٌلكو مالسإلا َنْبَق َناَك ام :ةيلهاجلا

 1 فل
 ےس ب

 ےس

 ,.نوُبلطي : : نوغبي
 دحأ ال : يأ :ْنَمَو

 نيل اًمهيف ليضفتلا لعفأ لامعتسا نم اذه :امکحم هللا م سا

 ۰ ۰ ر ر فرطلا ی

 نور نيذلا ُمُه مُهّنِإف نونقوُي موق دنع : : يأ : نونقوُي 2

 .للا مکح ْنِمامكح َنسحأ ال نأ َنوُمّلعيف ر ومألا

 هللا مكح ْنَع جَرَخ ْنَم ىلع یلاعت رکنی : ةيآلل ٌيلامجإلا ىنعملا
 ازسامیلا د رک لك ع یعاقار لاگو يح لک قل سلا لا

 ْنِم ِدنتسم الب لاجرلا اھَعَضَو يتلا تاحضاظطالار الا رسا لا 7

 ِتآلالضلا ّنم هب َنوُمُكحي ةيلهاجلا ٌلھأ َناَك اَمَك ہللا ةعيرش
 ۱ . ةّيلبقلا فارغألاو ِتآلاّهَجلاو

 ةمظنألا ّنم - هللا مكح ريغ ٰیغتبا نَم َّنأ :بابلل ةيآلا ةبسانم

 [+ 9 9 ةيعضولا نيناوقلاو

 : ةيالا نم ُدافتسُي ام

 . هللا ةعيرش ميكحت بوجو - |

- 



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 = | پپپ پپپ للل ٹسدس

 ١ - ةيلهاجلا مكح ْنِم وهف هللا عرش َفلاخ ام نأ .
  0ٌةمحرلاو ُلدعلاو ریخلا يه اهّنأو ةعيرشلا ماكحأ ةيزم نايب .

 .٠ ٤ - .*فك ةيبرغلا مظنلاو ةيعضولا نيناوقلا ميكحت نأ

 ےس



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 اپ -

 ایک هلل هللا لوُسَر نأ : امهنع هللا يضر ٍورْمَع نب هللا دبع نع

 لاق «هب فج اَمِل ًاعَبَت ُهاَوَه َنوُكَي ىَنَح ْمُكُدَحَا ْنِمؤُي ال١ : لاق

 داتسإب ٍةَّجبُحلا باتک يف ُهاَنْيَوَر ٌحيِحَص ٌتيِدَح :ُيِووَلا

 يفرش نب ٰییحی ایرکز وبأ نيدلا ييخُم :وه ٌيوونلا :مجارتلا

 فیناصت ٌبحاص* روهشم مامإ وهو - ماشلاب ٍةيرق ىون ىلإ ةبسن - ٌيوونلا

 ہللا همحر ھ٦۷١ ةنس يفوت ( ةديهم

 حتفلا يبأ خيشلل ٍةَجَحَملا كرات ىلع ةجحل | باتك : يأ :ڈَجُحْلا

 ا ّيسدقملا ميهاربإ نب ٍرصن
 e e ٌلاقم هدانسإ يف ثیدحلا اذهو

 ىح تومي ال َكْيَرَو الف » :هلوقك نآرقلا َنِم ٌدهاوش ُهّلو هثانسِإ ّمصي

 فقام ےک يشأ نایک کے رتی جک اَمِ وک

 .]10 : ءاسنلا] 429 اَميِلََش الو

 یب رخ ا
 . هلهأ

 ےتئآ ستر تھر اب أ : هاوه

 . هلع ىهن ام ةركيو ی لوسرلا هب رَمَأ ام ثحیف : هب ثئج امل ًاعبت

 CN َناميإلا ًانمؤُم وکی ال َناسنإلا َّنأ : ثيدحلل للامجإلا ىنعملا



 ET ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 : َنِم لل لوسرلا هب ًءاج امل ًةعبات ُهُتّيحم نوکت یّٹح بجاولا لماکلا
 ع ون امن یر صفا ات تی اهرغو يقاوتلاوروازألا

 هللا عرش ىلإ َنِیمطی مل نّمع ٍناميولا ُيفن : بابلل ِثیدحلا ةبسانم

 . ةيعضولا مظنلاو نيناوقلا َنُِهَقلاخ م هركيو «هّيحيو

 : ثیدحلا َنِمُدافتسُي ام

 عيرشتلا َنِ م اَمّيس الو لپ لوسرلا هب َءاَج ام لک ةبحم ؛بوجو ١-

 هن لمعلاو
 هلق و اجتنالاو هلك قوس ڈیم رک نب توجو ےک.

 ات اک لوسرلا داس اد ار اف ندم نا لا 2اھ( ے
 .ارھاظ هب لمع



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 ظ دان

 دوُهْيلا َنِم لُجَرَو َنيقِفاَتُمْلا نم لُجَر نی ر ناک : ٌيِبْعَسلا لاق

 دعا ال هنأ فر نیت دَمَحُم ىلإ مُكاَحَن : ٌيدوُمَيْلا َلاَقَ یم

 َنوُذْحَأَي ْمُهنَأ هملعل : دوُهَيْلا ىَل مكاحتن :ُقِفاَتُمْلا َلاَقَو ءَ ةوشرلا
 : تل يل اات هح يف اھا اتا ذأ یلَع اققا ءَ ا

 . «ةيآلا © . . . َنوُمْعْرَي لآ َكِإَرَك لأ

 نب رم ليقو « ٌئبعشلا لیحارش نب ٌرماع : وه ٌئئبعشلا : مجارتلا

 “يقف ظفاح ٌةقث ٌئيفوكلا وِرمع وبأ ٌيريمحلا ّيبعشلا لیحارش نب هللادبع
 . كلذ َريغ لیقو ء هللا همحر ھ٠ ٠ ةنس تام لیق . َنيعباتلا َنِم

 . رفكلا نطبيو ٌمالسإلا ٌرهظي يذلا وهو قفانم عمج : نیقفانملا َنِم

 ىلإ ةبسن ٌيدوهيلا َليِقو  َعَجَر اذ َداَه ْنِم ۔ ٌيدوهي عمج :ڈوھیلا

 . مالسلا هيلع بوقعي نب ادوھی
 . عازنو لادج يأ :ةموصخ

 عَم فیحیل سانلا رومأ ْنِم ائيش ىلوتي ْنَمِل ئطعُي ام :ةوشرلا

 هل مكحيل هريغ وأ يضاقلل نيمصخلا ٌدحأ هيِطْعُي ام : كلذ ْنِمَو يطعملا

 . ءاملا ىلإ هب ٌلصوتي يذلا ءاشرلا نم ةذوخأم

 ظ . ةميركلا ةيألا لوزن ببسل نايب اذه : ثتلزنف

 ةيآلا هذه َّنأ هللا همحر  ٌئبعشلا يوري : رثألل يلامجإلا ىنعملا

 نِ َلَصَح ام ببسب ثلزن .ةيآلا 4وُمُمْيَي تلا لإ رک أ : ةميركلا
 نم ًابّوهت ؛ ةو لوسرلا ريغ ء ىلإ مكاحتي نأ ڈیریو َناميإلا يعدي لجر
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= 

 مب ةالابم ريغ نم ِتوغاطلا ىلإ مكاحتلا ىلع ُهَلَمَح اگِم ؛ِلِداعلا مكحلا
 تاعدا يف هيذك ىلع كدي امم ؛ٍناميإلل ةضقانم ْنِم كلذ ىلع ُبّدرتي

 . مكحلا اذه يف ُهلثم وهف لمع َلثِم َلِمَع ْنَمَف ؛ناميإلا
 َناميإلا ضقاني هللا عرش ريغ ىلإ مکاحتلا نأ : بابلل رثألا ةبسانم

 . هبتكو مللاب
 : رثأألا م ٌءافتسُي ام

 .هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلا بوجو - ١
 . ّناميإلا يفاني هللا ةعیرش ريغ ىلإ مكاحتلا َّنأ 1

 . دوهيلا نم وش مهنأو «نيقفانملا ةقيقحل ففشك هيف - ۳

 تیس بی و یسوع وشرلا ذخأ ميرحت - ٤

 ذخاو اهيطعم لپ ٔيبنلا

e 

 م
 یک

1 



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 عقارتت : ھ20 ءامصتخا نیلُجَر يف ْتَلّرن» : َليِقَو

 اعفاَرت مَن ةف شالا نب بغك ىلإ : ٌرخآلا َاَقَو كي يلا ىلإ
 ور ءو

 ِلوشَرپ َضْرَيْمَل يذل َلاَقف ہے رک

 .(هلتقف فيل ابُهَبَرضف . معن : لاق ؟َكلذكأ : ایپ هلل

 يني ْنِم هّمأو ِءيط نم ٌيبرع ٌیدوھی :ٍفرشألا نب ٌبعك :مجارتلا

 . داي يبنلل ةوادعلا يدش ناك ء«ريضنلا

 .ًاقباس ةروكذملا هيلا : ينعي : تّلَرن لیقو

 - قبس ام ريغ  رخآ لوق نايب هيف ُرثألا اذه : رثألل ٔیلامجإلا ینعملا
 و .ةيآلا «َنوُمْعْرَي بدلا ىلإ رک لأ » : ةميركلا ةيآلا لوزن ببس يف

 ۱ص سر رح

 ا0آ لاج او هنع هللا يضر  باطخلا َنب ِرمع ثغلب امل ةصقلا

 . دا ہللا لوسر مکحب ضري مل
 ريغ ىلإ مکتحا نم رفك ىلع ًاليلد هيف َّنأ : بابلا يف هركذ ةبسانم

 . مالسإلا نيد ْنَع ڈترم هنأل ؛ اتم هدانحتيا وللا عرش

 : رثألا نم م دافتسي ام

 نع ٌةَّدر ٍتاعّرانملا ٌنضف يف ڑ8 هلوسرو « ىلاعت هللا ريغ ميكحت َّنأ ١-
 .مالسإلا

 . لتقی مالسإلا نيد ْنَع تر ملا َّنأ - ١
 ناك ولو نیقفانملا ِتافص ْنِم هللا عرش ٍريغ ميكحت ىلإ EN نأ ني

 . هنع هللا يضر باطخلا نب َرمعک ًالضاف ًامامإ هميكحت هي ت ىلإ وعدملا

1 3 
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 ع

 .هنيدلو هلوسرلو هلل بضغلا ةيعورشم - ٤
 تل ىلع رقي قا کلا ےھ رر ےن
 اک ھا رر ا

9 ۶ 



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 باب
 تافصلاو ِءامسالا نم ائيش دخَج ْنَم

 . ةيآلا « نمحَيلاب نورفكي مهو ٭ : یلاعت هللا ِلْوَفَو

 هْلِإَو تلكَ هيَ وہ الا َهَلِإ ال ير وه لہ :ةيآلا مامت
 ٠٣[ :دعرلا] إل بام

 : عاونأ َةث الث ٌديحوتلا ناك امل :ِدیحوتلا باتكل بابلا ةبسانم

 ناكر «تافصلاو ءامسألا ليج وتو 01 دیح وتو ‹ةيبوبرلا لوت

 بابلا اذهب فنصملا هن ؛ ةئالثلا هذه قّمحتب الإ لصحي ال هللاب ناميإلا

 . هدَحج ْنَم مكح َنيِبيل ؛ عونلا اذه ىلع

 . كِلذب ٌرفكي هنأ : يأ : خلإ . . .ةحج ّنَم باب

UEظ  
 للاب مهناميإ عم es يأ : نمحرلاب َنودفكي

 . هتافص ْنم ةفص ةمحرلاو ا تا ےرا

 ۱ : سو 6

 . هب مترفك نإو يبر لجو رع نمحرلا : يأ : يبر وه

 . هاوس ٌقحب دوبعم ال : يأ : وهألإ هللإال

 . هريغ ىلع ال : هيلع

 .ةيلغ تفاوت ايلك قرومأ تضاوف: : تلک وت



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
= 

 . يِتَبْوتو يعجرَم : باتم هيلإو
 يكرشم ىلع رکنی ىلاعتو ةناحبس هللا َّنأ : ةیّالل ئلامجإلا ىنعملا

 مهيلع دري نأ الو ًادمحُم ةلوسر ُرمأيو ءنمحرلا همسال مُهَدوُحِج شيرف
 يذلا وه ةناحبس هنأو «هتافصو هئامسأو هّبرب ةناميإ َنلعيو دوحجلا اذه
 باتيو رومألا عيمج يف هيلإ عَجْرُيو هيلع لكوتيو ُهَدحو ةّدابعلا ٌقحتسي

 بونذلا نم هيلإ
 2ک اخو هاء انسا نم م ِءيش دوحج نأ : بابلل ةيآلا ةبسانم
 ا دا

 .*فك ِتافصلاو ِءامسألا ّنِم يش دوحج َّنأ - ١
 . هتافصو ولا ءامساب ٍناميولا ب وجو ا

 .هيلإ ةبوتلاو هللا ىلع لگوتلا ُب وجو ٣
 هلل ةد دابعلا صالخإ بتوجو - ٤



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
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 امہ الا ڈاک ىلع لاق : ٌيِراَخُبلا وت يفو

 "ل يرو هل هللا ت ذکی نأ تودی دآ َنوُفرْعَي

 ثيداحألا يراخبلا هيف عمج يذلا باتكلا يأ : يراخبلا حیحص

 ىلإ ةبسن يراخبلا ليعامسإ نب دمحم مامإلا وه يراخبلاو . ةحیحصلا
 . هللا باتك دعب باتك حصأ هباتكو . قرشملا يف ةدلب یراخب

 - بلاط يبأ نب ىلع نينمؤملا ُريمأ ُدشري : رثالل ٔیلامجإلا ىنعملا

 ٌفورعم وه اَمِي الإ سانلا ُةَماع َتَّدَحُي نأ يغني ال هنأ ىلإ  هنعهللا يضر

 مارحلاو ِلالحلا ٍنايبو ِدیحوتلا َنِم ہماکحأو مهنيد ٍلصأ يف ؛ سانلا عفن

 در ىلإ يّدْوُي دق ام ناك وأ هيلإ ةجاح ال اگم ؛ كلذ ْنَع لغشی ام ُكَرْثْبو

 دقو ؛ةكاردإ مهيلع ٌبعصيو ُهُمْهَف مهيلع ُدَبَبِشي امم هلوبق مدعو ٌقحلا
 . هتفالخ يف ظاعولا : يأ ٌصاَّصُقلا َرْثَك اًمئيح كلذ َلاَق

 . ُهّدعب يذلا رثألا ركذ دعب اًهنايب يتأي : بابلل رثألا ةبسانم
 ام ضعبب سانلا ا ندا ےن ّيشخ اذإ هتآ : رثألا تم دافتسُئ ام

 ` ياا ار کد یف صر صا

 )١( مقرب يراخبلا هجرخأ )۱۲۷(.
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 تا ےس ٥ مم

 نع هيبأ نع ِسوُواَط نبأ ْنَع رمعم نع قارَرلا دبع یورو
 یو لا نَع اثیدَح حمس اگل ضا 5ار یر ا : سابع نبا
 ةَقر نودجُی ؟ءالؤم قرف ام : َلاَقف كلذ ًاراكنتا ؛ ِتاَمّصلا يف
 ۰ . ىهتنا (هِهِباَشَتُم َدْنَعَن ر کس

 ۱ : مجارتلا

 ظفاحلا ٌمامإلا ٔیناعتصلا مامه نب قازرلا دبع :وه قازرلا دبع - ١

 . هللا همح ره" ١١ ةت تام تافنصملا بحاص

 تام تبث ٌةقث ئرصبلا ئدزألا دشار نب ٌرمعم ةورع وبأ : وه ٌرمعم ے٦

 ۱ فلا همحر ھ١٥٥ ةنس

 تام ٌدباع ٌلضاف ةقث ئن :امیلا سوواط نب للا دبع یھ ریو -

 . دعترا : يأ : ضفتنا

 . سابع نبا : يأ : لاقف

 .ةسايتتسا ام

 ا می سیب

 وس وا فر

 . ٍدحأ ىلع ْنسِبتلی ملف انعم حضو ام : همكحم

 .همهف مهيلع هّبتشا ام : ههباشتم

 ىلع  امهنع هللا يضر - سابع ٌنبا رکنی :رثآلل ٌيلامجإلا ینعملا



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 دنع توخ مهتم صحي يانا قاع ني ۂتلجم ژضحب ٹی سا

 ملف كلذل ًاراکنتسا نودعتريو تافصلا ثيداحأ نم ات ةرئس

 وأ ہانعم اوُفرع كيلا لوسر نع حص امہ ُبجاولا نامیإلا مهنم لصحب

 َنِم هانعم اوفرعي مل امب ِناميإلا َّنِم مهيلع بجو ام اوكرتف .هوفرعي مُل

 هانعم ريغ ىلع هلمحي مُهضعبو .ٌنمؤم هيف باتری ال ٌّقح وهو نآرقلا
 . كلذب كليف هللا ةدارأ يذلا

 - هنع هللا يضر  ّئلع َرثأ ٌفلؤملا َرکذ اَمَدعب : بابلل رثألا ةبسانم

 ثلا اذه ركذ نوعی ال امب سانلا ٌثيدحت يني ل هلأ ىلع كدي يل

 نا دو آر ل ےس یو

 ءاَهركذ ْنِم م عنامب اهل سانلا ضعب ٌراكنتسا َسيلف ؛ اهنالعإو اًهثكذ ىغبني

 eC عار ھ اے ات درآ دت انس اس انتعلا لا نق

 . صاوخلاو ٌماوعلا

 : رثآلا نم ٌدافتسُي ام

 سانلا ٌماوع ةرضحب اهتيداحأو ِتافصلا ِتایآ ركذ ْنِم منام ال هنأ ١
 . ميلعتلا باب ْنِم مهصاوخو

 َنِم وهف ِهِتَحص دعب ٌةركنتسا وأ ِتافصلا صوصن ْنِم آئيش در ْنم َّنأ - ۲
 . نيكلاهلا

 . تافصلا صوصن ْنِم ًائيش ركنتسا ْنَم ىلع ٌراكنإلا -
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=۳ 

 رکا َنَمْحَرلا رکی كي هللا لوُسَر شي ےک و يام

 . < . . . نمل ايد ورفكي مهو . . . 8 : هللا َلَرْنَأَف كلذ

 ف : بك ّنيح ينعي :ّنمحرلا ٌركذي :رثألل ئلامجإلا ىنعملا
 قرعن الف ءنمحرلا اگآ :اولاقف ةيبيدحلا حلص يف «ميحرلا ٍنمحرلا ولا
 وغ ادع نوكيف للا كساب :ًألإ ثتکن الو ءٌنمحرلا ام يردن الو
 يف وعدي ايب لوسرلا اوُعِمَس امنیح َكِلَذ اولاق : ليقو «ةيآلا لوزن ببس
 ًادحاو وُعدي هنأ معزي اذه :اولاقف «ميحر ای ٌنمحر اي» :لوقيو هدوجس

 الو ةيآلا لوزنل رخآ ببس اذهو ٌميحرلاو ّنمحرلا :نينثا وعدي وهو
 يف اهب قّلعتي امو ٌةيآلا هذه ثمدقتو . رثكأ وأ نيببسل ةيآلا لزنت نأ عنام

 . بابلا لوأ

 : رثألا َنِيڈافتسُي ام
 ١ - لجو رع هلل تافصلاو ٍءامسألا توبث .

 یگسملا ددعت ىلع لدي ال ٍءامسألا ددعت نأ .

  - ۳هتافصو هئامسأب هللا ءاعد ةيعورشم .

 )١( ء۲۷۳۱) مقرب يراخبلا هجرخأ ۲۷۳۲(.
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 با -

 . ةیالا اور رش لَا تمعن نوفر »
 7 يلام اذه ٍلْجَرلا لوق وه :هاَنْعَم اَم دماَجُم لاق

 و

 نکی مل ٌنالف اول : ترئوک اظ E ) یئابآ ْنَع

 .(انيَوِلا ةَعاَفَشب اذَم ) : نولو : ةف با َلاَقَو . (اَذَك

 .[۸۳ : لحنلا] 49 تررفكلا مهڪ مع ٭ :ةيآلا مامت

 بابلا اذهب دارأ فنصملا َّنأ :ٍديحوتلا باتكل 1 اذه ةبسانم

 ةبسنك ةيفخلا ةيكرشلا ظافلألا بنجتب ا بّدأتلا بوجو َنايِب

 . ديحوتلا لامك يفاني كلذ نال ؛هللا ريغ ىلإ معنلا

 مجارتلا

 ْنِم ٌينابرلا ٌمامإلا ٔیکملا ربج نب ٌدهاجم ريسفتلا خيش :وه هاجم - ١

 . هللا ةّمحر حجارلا ىلع ه ٠١ 5 ةنس تام سابع نبا ذيمالت

 باع ٌةقث ٌيلذهلا دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب نب نوع : وه نوع ے

 . هللا همحر ھ١٢٥ ةنس يلاوح تام

 ُبحاص ظفاحلا يرونيدلا ةبيتق نب ملسم نب وللادبع : وه ةبيتق با - “

 . هللا همحر ھ٢۲۷ ةنس تام ِتافلؤملا م م هريغو ريسفتلا

 ترک کیلا فرب یا نور

 ْنِم ةلمج ٌفنصملا َّركذ دقو ءاهب دارملا يف َفلْتْخا : هللا ةمعن
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= 

 . كلذ يف ءاملعلا لاوقأ
 ا . يئابآ ْنَع ةتثرو

 هركذ ام ٌمعت ةيالاو ءاهب ٍفرتعم ُديغ اهل حاج ءہریغ ىلإ اًهِتفاضإب هللا
 . اًهاَنْعَم يف ع ءاملعلا

 يتلا هلل معنب نوفرتعي نيكرشملا َّنأ :ةيآلل ئلامجإلا ىنعملا

 اهتوُركْن مث للا َنِم اهنأ اهريغو لحنلا ةروس يف  مهيلع اھدّدع

 ا يكول برا مهريغو مهئابآو مهتهلآ ْنِم هريغ ىلإ اهتفاضإب
 : ةیالا نم ٌدافتسُي ام

 . ةيبوبرلا ٍديحوتب نوفرتعم نيكرشملا نأ - ١
 .ةّدحو ىّلاعتو ةناحبس هللا ىلإ معنلا ٍةبسن بوجو - ١
 ریز يف كرش نذل ؛ هللا ريغ ىلإ معنلا ةبسن نم ُريذحتلا - ٣
 . بابسألا ىلع داّمتعالا ٌميرحتو ء ظافلألا يف بّذأتلا بوجو - ٤
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 هللا َّنَأ هيف يذلا ٍدِلاَح ِنْب ِدّيَر ِثیِدَح َدْعَب سابعا وُبأ َلاَقَو
 ذو  تيدحلا رِفاَكو يب ٌنمْؤُم يدابع نِ عصا : َلاَق یٰلاَعَت

 في ْنَم ُهَتاَحبُس م ذي هَنُسلاو باتکلا يف ٌريِثك اَذَهَو١ رص

 مهِلْوَمَك :َوُه ِفللا ضعب لاق هب ر م ىلإ ُةَماَع
 راج َوُه امم كلذ وحنَو . . .ًاقذاَح خالملاو ٌةِّيِط حيّرلا ِتتاك

 . هریک گیلا ىَلَع

 همحر ةّيمْيِت نبا دا مالسإلا خيش وه : سابعلا وبأ : مجارتلا

 او

 . ءاونألاب ءاقستسالا يف َءاَج ام باب يف : يأ : مّدقت دقو

 . ةنيفسلا دئاق : حالملا

 ةباحصلا نم ةمألا هذه ءاملع ْنِم نومدقتملا مه :فلسلا
 . مهعابتأو نيعباتلاو

 هللا ٍرمأب ةبيط حيرب َنْيَرَج اذإ َنفسلا نأ : رثألل ٌيلامجإلا ىنعملا

 مهّبر اوّسنو ؛ ةنیفسلا ئاق قذحو حیرلا ِبیط ىلإ َكِلذ اون انسح ايرج

 ةبسن سنج ْنِم اذه ُنوکیف ؛ مهب ةمحر رحبلا يف َكلفلا مهل ئرجأ يذلا

 . ءاونألا ىلإ رطملا

 وه كلذ وحنو ّحالملاو َحیرلا نأ دصقي مل كلذب ملكتملا َناك نإ - ١

 ببسلا ىلإ اهتبسن دارأ امّنِإو «هرمأو هللا تلخ ِنود ْنِم كِلذل لعافلا
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 ُبجاولاو هللا ريغ ىلإ ةمعنلا فاضأ هلأل ؛ْدغِصأ كرش اذهف طقف

 .مللا ىلإ اهُنَاضإ |
 كرش اذهف ؛هللا نود ْنِم كلذ ٌلعفت ءايشألا هذه َّنأ ٌدصقي ناك ْنإو - ١

 ظ کا

 ُبجيف نیملسملا َنِم ٍريثك ةنسلأ ىلع يِرْجَي يذلا وه لوألاو
 ۱ ۱ .هنم رذحلا
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 ٢۲و

 ىلاعت هللا لوق ُباَب

 :010٣ ةرقبلا] ا تو مکس شو دادنأ لی اول عج الف #

 بيبد نم یفخَا ؛كرشلا :َوُه دادنألا» : ةيآلا 98 سابع نبا لاق

 ي َكِيََحَو رللاَو : لوقت ْنَأ َوُهَو ليلا ٍةَمْلُظ يف َءاَدوَس ةاَفَص ىَلَع لمل

 للا لولو ءٌصوُصللا اًناتأل ءاَدَه ٌةَييلك الاول : َلوُقَتَو ءيتاّيَحَو نال

 «َتْيْشَو “هللا ًءاش ام : ِهِبِحاَّصِل ٍلُجَولا ُلْوَقَو ءُصوُصُللا یتأل ؛ راَّدلا یف

 . زرش هب هلك اَذَه ؛اندق اَهيف ْلَعْجَت آل نلف ہللا الْرَل : ٍلُجَحلا لوقو

 . مِتاَح يبأ ُنْباُهاَوَر

 ديحوتلا قيقحت نم ناك امل هنأ : ٍديحوتلا باتكل بابلا اذه ٌةبسانم

 هين تاک ٠ذصقی ْمَل ْنِإو «ظافلألا يف للاب كرشلا نم زارتحالا

 ظافلألا هذه ضعب نيبو كلذ ىلع بابلا اذهب هللا هجر ولا

 ا اهو یم ا

 وأ ةَدابعلا ُمُهل نوفرصت َءارظنو اهابشأ : يأ :ًادادنأ هلل اولعجت الف

 . اهنم ًائيش
 ةدابعلا قحتسي الو ُةُريغ مكفزري ال مكبر هنأ :نوُمَلعت متنأو

 . هاوس

 . ةيالا ريسفت يف : يأ :ةيآلا يف

 ۰ . هيشَم : لمنلا بيبد

 . ُسلمالا رجحلا :افّصلا :ةافص ىلع
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= ۲ 

 N کد يرو روسو

 . قارُہلا :ٌمهَو صل عمج : صوصللا
 اذإف وبيلا يف هك ءاملا رويط نم : يهو ةطب عمج : طبلا

 :تشاصرات کما اهلها ريغ الخد
 یب ساس ال :ًانالف اهيف ٌلعجت ال

 صو لنا الاولا لق لب ءنالفو

 رش ا اچ امو روك الا طاف اا هاله ا . لرش هب هلك اذه
 . ةغصأ كرش : يأ هللاب

 ْنأ سانلا ئهني  ىَلاَعَتو كرابت هللا َّنأ : ةيآلل ئلامجإلا ىنعملا
 ا نومي مهو ؛هتدابع ْنِاتیش مهل نوفرصي ءارظنو الات هَل اوذختي
 رمألا َنِم اھل سیل ةريقف ةزجاع دادنألا هذه ّنأو ؛ قزارلا قلاخلا ُهَدَحو هللا
 اًهْلَمَشي ةيآلا ظفل َّنأل ؛دادنألا ذاختال ًةلثمأ سابع نبا ةَركذ امو .ٌءيش
 نولدتسي ٌفلسلاف ؛ ربكألا كرشلا يف ٌةلزان ٌةيآلاو ّرغصأ ًاكرش ثناك إو

 .رغصألا كرشلا ىلع ربكألا كرشلا يف لّژن امب

 : ةيآلا نم ٌدافتسُي ام

 ١ - ةدابعلا يف كرشلا نم ٌريذحتلا .

 ١ - ةیبوبرلا ٍديحوتب نورقم نيكرشملا َّنأ .
 ٹل کر نم فو اًذح هده ةغصألا ةزيغلا نأ
 ٤ - .هبلقب ٌناسنإلا اًمذصقي مل ولو ةيكرشلا ظافلألا بّتجتْبوجو

 دب اج حد
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T= 

 عه ہے سس

 ایپ هلل هللا لوُسَر نأ - هنع هللا يضر ۔ باطخلا ِنْبَرُمَع ْنَعَو

 ئذمرتلا هاو ا وأ رفك ذقف هللا رْیَقب َفلَح ْنَم» : لاق

 . كالا هَحَكَصَوُدَنَّسَحَو

 . َرمع نبا نع ُهباوص : رَمَع نع
 عرب یب ا اا ا فلحلا : فلح ْنَم

 . صوصخم هجو
 . ِتاقولخملا َنِم ِقولخم ّيأب : يأ :رشلا ِریغب

 ْنَأ لمتحيو . يوارلا ّنِم اكش اذه َنوكي نأ لمتحي : كرش ْوَآ َرْفك
 كرشلاو ُرفكلا ٌدارملاو .َكَرْشَأو َرَفَك ُنوکیف واولا ىنعمب (ْوَأ) وكت
 ظ .نارغصألا

 هانعم ًاربخ ِثیدحلا اذه يف ةي ٌربخي : ثيدحلل ٌئيلامجإلا ىنعملا

 هب فولحملا كلذ ّدختا دقف ٍتاقولخملا َنِم هللا ريغب مسقأ ْنَم َّنأ : ٰيهنلا

 يف ةمظعلاو «ةُميظعت يضتقي ٍءيشلاب فلحلا َّنأل ؛رشاب َرَمكو هش اكيرش
 . هتافص ْنِم ةفصب وأ هب الإ ُفلْحُي الف «ةَدحو هلل يه امّنِإ ةقيقحلا

 نقف ا رخ فج 2251 ىلع دج تال :كيدحتلا ا

 ۰ ۰ .ش اڈن هب فولحملا ختا

 )١( مقرب يذمرتلا هجرخأ )۱٥٥١( مقرب دواد وبأو )۳۲٥٣( مكاحلاو )٤/ ۲۹۷(.
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۷ - 

 ظ : ثيدحلا َنِم ٌدافتسُي ام
 . هللاب رفكو كرش هنأو هللا ريغب ِفلحلا ٌميرحت تا

 . هب الإ فلحي الف یّلاَعَتو ةتاحبس هلل ىح فلحلاب میظعتلا نأ - ۲

 ٣ - ةرافك هيف زكذي مل هنأل ؛ةرافك هب ُبجت ال هللا ريغب فلحلا نأ .

 ¢ اپ 2



 بيحوتلا باتك حرش وف صخلملا
A= 

 ٌتحأ ًایذاک شاب فلآ

2 

 ل ١ :دوعُسُم نبا لاو

 . '«اقداص هرْيغب فلحا

 ل
0 

 سالا

 ١ 5 5
 14 ا عا

 ١

 مسح

 ”بوصنم اًهَّدعب لعفلاو «ةيردصم (ْنأ)و ءادتبالا مال :ماللا :نآل

 كالا يلم E ور

 .ًادتبملا بح : خلإ . . .ٌبحأ

 :- هنع هللا يضر  دوعسم نبا لوقي :رثألل ٌيلامجإلا ىنعملا

 ىلع هللا ريغب خب يماسقأ ْنِم ّىلإ ٌبحأ هيف بذاك اأ ءيش ىلع هللاب يماسقإ

 ءريغب ِفلحلا ىلع ابذاك شاب فلحلا حجر امتإو ؛ هيف قداَص انا ءيش

 ةئيس ديو ءِدیحوتلا ةنسح هيف ةلاحلا هذه يف هللاب فلحلا ّنأل ؛ًاقداص

 از «كرشلا ةئيسو قدصلا ٌةنسح هيف ًاقداَص هريغب ٌفلحلاو ؛ بذکلا

 د رخل دب هو اب جس ت حافا ےل

 . هللا ريغب فلحلا ميرحت ىلع لدي هنأ : بابلل رثألا ةبسانم
 : رثألا نم ُدافتسُي ام

 لا ريقي تاعلا يرحب ١

 نم هوحنو «بذكلاك بونذلا اف ن ا غا كرشلا َّنأ ۔۲

 . رئابکلا

 . اًمهدحأ ْنم بال ناك اذإًاررض نّيكشلا وا رک 1
 ۶ س ۰ ا

 لاجر هلاجرو ريبكلا يف يناربطلا هاور :(۱۷۷ / )٤ دئاوزلا عمجم يف يثميهلا لاق )١(

 جا



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 َءاش مث هللا َءاش اَم :اوُلوُق کلو ٌنآلُ ءاَوللا ءاش ام : اوُلوُقَت

 . حیحص نسب واد وبا اور 0 رالف

 : لجكلا لوفي نأ o : يعَحَنلا مي َميِهاَرْيِإ نع َءاَجَو

 : لويو : نلوم َلوُقي نأ ُرَوَجُيَو «َكبَو هاب ذو

 وهلا ًالوَل : اوُلوُقَت الو نلف هللا الو

00 

 عمجلا يضتقي واولاب َفطعلا َّنأل :ٌنالُف َءاشو هللا َءاش ام

 .ةاواسملاو

 ّبیترتلا يضتقي ثب فطعلا َّنأل :نالف َءاَش مث هللا َءاش ام
 یخ ہلا

 .ميرحتلا اهب ُدارُي ِفلسلا فرع يف ةهاركلا : هركي

 .هب یّلعتلاو ريغلا ىلإ ٌءاجتلالا :ٌدوعلا :ذوعأ
 . هريغ دوجول ٍءيش ٌعانتما : يأ ,دوجول عانتما فرح : الكول

 قولخملا مسا فطعي نأ يب ئهني :ِثيدحلل ٌيلامجإلا ىنعملا
 اهب فوطعملا َّنأل ؛اًموحنو ةئيشملا ركذ دعب (واولا) ب قلاخلا مسا ىلع

 ف مسل قلطملا كفو اکا ار ہیلع قرطعملا رام نركب

 .(۳۸۰ )٥/ دنسملا ںی دمحأو (٦۹۸۸( مقرب دواد وبأ هج رخأ )۱(



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
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 الل زوجبو كرش قلاخلاب ِقولخملا ةيوستو ؛ًابيقعت الو ًابیترت يضتقت
 ًايخارتم ُنوكي اهب فوطعملا َّنأل ؛(ٌمُث) ب قلاخلا ىلع ِقولخملا فطع
 هثألاو .ًاعبات راص هنوكل ؛هيف روذحم الف ةلهمب هيلع فوطعملا نع

 لا اا علا رضا

 ءايحألا نيقولخملاب- قولخملاب وعلا وهو مكحلا اذه ٌنصتخیو

 مهيلإ دنسی نأ زوجي الف نيزجاعلاو ٍتاومألا نود .ةردق مهل نيذلا
 ( . عيش

 : لوق ْنَع يهنلا ىلع نآلدي امُهَنأ : بابلل رثألاو ِثیدحلا ةبسانم
 ار و ا ا 1 ؛ ٌكِلَذ وحنو (نالف َءاشو هلا َءاش ام»
 . سابع نبا هب اھرّسف : ام ىلع بابلا ٍلوأ يف يتلا ٌةيآلا هنع

 : ثيدحلا َنِمٌدافتسُي ام
 امم ٍظافلألا ٍنِم كلذ هبشأ امو ««تششو هللا ًءاش ام» :لوق ميرحت ١-

 . هلل دادنألا ذاختا نم هنأل ؛(واولا) ب هللا ىلع ٌفطعلا هيف

 فطعلا هيف امم كلذ ُهَبشأ امو ««ت تعش مّن هللا ًءاش ام) : لق زاوج -؟

 . هيف روذحملا ءافتنال ؛(ٌمث)۔ب ب هللا ىلع

 هللا ةئيشمل ٌةعبات اهنأو «دبعلل ةئيشملا ثابثإو ہل ةئيشملا ثابثإ - ۳

 لا



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا
 - فقل

 ُباَب
 هللاب فلحلاب عنقي مل نميف َءاَجاَه

 اوفلخت ال» : لاق لكي هللا لوُسَر َّنأ_ امهنع للا يضر - َرَمَع ِنْبا نع

 مل ْنَمَو ءَضَْريِلَف هللاب هل فِلُخ ْنَمو یکن مار تلع نت گایا

 . نسح دنسب هجاَم نبا هاور .' "هللا نم سيلف ضر

 لاب فلحلاب اضرلا مدع َّنأ :ٍديحوتلا باتكل بابلا اذه ةبسانم
 . هلالج لج برلا ميظعت ةلق ىلع هِتلالدل ؛ ٍديحوتلا لامك ياني

 .ٍديعولا َنِم : يأ : خلإ . . . نميف ءاجام

 . مسقلا : فلحلا

 فورعملا وه هنأل «ءابآلاب مسقلا نَع ٌيِهن : مگئابآب اوفلحت ال
 .ًاقلطم هلا ريغب مسقلا ٍنَع يهنلا مُدقتل ؛هل موهفم الو مهدنع

 ثجاو قدصلا ّنأل ؛رشاب نیمیلل ًامیظعت ًابوجو ا : قدصيلف

 !هب فلح اذإ فيكف هللاب فلحی مل ولو

 ىواعدلا يف ماع اذهو .هللاب نيميلل ًاميظعت ًابوجو : يأ : ضرْيِلف

 .اهريغو

 . هنم هللا ءىرب دقف : يأ ڈیعو اذه : هللا نم سيلف ۰

 E ؛ءابالاب فلحلا نَع لاب هني :ًالامجإ ثيدحلا ىنعم

 )١( مقرب هجام نبا هجرخأ )۲۱۰۱(.
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 010 :ہناحبس فح ٌميظعتلاو ءوب ِفولحملل ميظعت

 هدابع ىلع هللا هبجوأ امم قدصلا َّنأل ؛هيلع ٌفلحي اميف ًاقداص ٌنوکی

 وأ ةموصخ يف هللاب هَل فلُح نم ةي ڑمأیو !هللاب اوفلح اذإ ففيكف ءاقلطم
 ديعولا كي نيب مث هللا ميظعت ْنِم كلذ َّنأل ؛نيميلاب ىضري نأ اًهريغ

 مدع ىلع لدي كلذ َّنأل ؛رشاب فلحلاب َضْرَي ْمَل ْنَم ٌقح يف ديدشلا
 ۱ _ شوییظعت

 ےک ےس ےس

 .مللاب ِقلحلا
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . هللاب فلحلاب عنقي ْمَل نم ّقح يف ٌديدشلا دیعولا - ١
 . نیمیلا يف قدصلا بوجو - ۲

 سلا ىف مدخلا رض ا
 .ةفالخ ْنيِبتي ْمَّل ام ملسملاب ٌنظلا ٌنسح -
 :ناميالا لمآ نم ناک اذإ كار فالح نم قید توجو ے6
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 لوق ْباَب
 تنشو هللا ءاش ام

 َنوكرشت مكنإ : َلاَقَف كي بلا یتآ اًيدوُهَي َّنأ :َةَليَتُق ْنَع
 .a تل رت لوک َتْنِثَو لا ءاش ام : 02

 :اولوم نا یتا بوو ہار رک نأ وفلخف نأ اوذارأ اذإ كلك
 .ةحَحصَو ُیئاَسَنلا هاَوَر ''”0تّنش مث هللا ءاش ام رت رر ےہ ص

 باب يف لخاد َبابلا اذه نأ :ِدیحوتلا باتكل بابلا اذه ةبسانم

 امنا نيس .Ai . # : یلاعت هللا لوق

 ةينهجلا ٌيفيص ٹنبًارغصم ءاتلا حتفو ٍفاقلا ٌمضب : ةليتق : مجارتلا

 . اهنع هللا يضر ٌةيباحص

 مأ زوجي له َكِلذب مّلكتلا مکح ام : يأ : تتشوٴللا ءاش ام :لوق
 ؟ال وأ لرش وه لهف زوجي ال ناك اذإو ؟ال

 فصال[ كرشلا ئآ نوکر

 . هللا ةئيشم يف ٌكيرشت هيف اذهو : تئشو هلا ءاش ام

 .هللا ريغب ُمسق اذهو : ةبعکلاو : نولوقتو

 يقهيبلاو ء(۳۷۲ - )۳۷۱/٦ دمحأو (۳۷۷۳) مقرب (5/1) يئاسنلا هجرخأ )١(

 . يبهذلا هقفاوو هححصو ء(۲۹۷ )٤/ مكاحلاو )٣۳/ ۲١٢٦(
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 ضعب َّنأ ب ّيبنلل ٌيدوهيلا اذه َرَكذ : ثيدحلل ئلامجإلا ینعملا

 يتلا ٌظافلألا هذه هنم ردصت امنيح رغصألا كرشلا يف ٌعقي نيملسملا
 لامعتسا ىلإ دشرأو «كرشلا نم اًهرابتعا ىلع اگ بلا ُةَرقأف ءاهّركذ
 ىلع دبعلا ةئيشم اوفطعي نأو «هللاب وقلي داب قر مدخلا ظفللا

 ةعبان ِدبعلا ةئيشم َنوکتل .«يخارتلاو بيترتلل يه يتلا (مث) ب هللا ةئيشم

 «َتئشو”هللا ءاش ام : لوق َّنأ نايب هيف نأ : بابلل ثیدحلا ةبسانم

 000 . كرش
 : ثيدحلا نم ٌدافتسي ام

 ّنأل ؛ًڈرش "ہللا ريغب» فلحلاو ؛(تئشو هللا ءاش ام» :َلوق نأ - ١

 . كرشلا نم اًمهرابتعا ىلع ّيدوهيلا ٌرقأ اپ لوسرلا
 2 ورفصالا كرشلابورهبلا ٌةقرعم الا
 یھ والا تت

 ٤ - نيدلا يف ًافلاخم اًردع َناك ْنِإو هب َءاَج ْنَّمِم ٌّقحلا لوبق .
 ۰ .ةلملا نِي جري ال رغصألا رشا ّنأ 8

 ةديعبلا ظافلألاب اهلادبتساو ةديقعلاب ةلخملا ظافلألا نص داعتبالا ٦

 . هللاب كرشلا نع
 دع یکن یتلا لا تاک وهن ع ھا ةلاعلا ذأ: تال

 يه يتلا ةبعكلاب ىح ٌءيش هنم حلصي ال ٌءاع كرشلا نَع يهنلا َّنأ - ۸

 ! ؟اهريغب فیکف هضرأ يف هللا ثيب

 .للا ةئيشمل ٌةعبات اهّنأو ءِدبعلل ةئيشملا ُثابثإو ءرش ةئيشملا ُثابثإ - 4

 ےس
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 اتنا ول وہ اپ عموما 8

 . ّيئاسنلا : يأ :ُهَلَو

 . راكنإ ٌماهفتسا : یتلعجا

 .اکیرش : يأ :اگن

 ةئيشم فطع ْنَم یلَع لَك رکنأ :ِثیدحلل ٌيلامجإلا ىنعملا
 ةيوستلا نم فطعلا اذه هيضتقي اَمِل ؛(واولا) ب هللا ةئيشم ىلع لوسرلا

 دنسأ مث ءو كيرشلا ذاختا نم اذه َربتعاو ءِقولخملا نيبو هللا َنيِب

 .هدحو هللا ىلإ ةئيشملا

 هبشأ امو «تئشو هللا ًءاش ام» :لوق َّنأ : بابلل ثيدحلا ٌةبسانم
 ٌداَدن وِ اول عج الق : هلوقب هلع يهنملا لل ڈنلا داتا نم ظفللا اذه

 ۲٢[. :ةرقبلا] 4 کون أَ

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ةئيشم ففطع هيف امم ُههَبْشأ امو «تئشو هللا ءاش ام» : ل لوق ْنَع ٰيهنلا ۔١

 . كلذ هبشأ امو (واولا) ب هللا ةئيشم ىلع ِدبعلا

 ١ - هلل اڈن ٌةذخت ذختا ِدقف رغصألا كرشلا يف ولو هللاب دبعلا ىكوس ْنَم نأ .

 " - ركنملا ٌراكنإ .

 .ھرشا قرط سو دخولا مح دق هلك هللا لوسو نأ: بك

 )١( دنسملا يف دمحأو (۹۸۸) مقرب ةليللاو مويلا لمع يف يئاسنلا هجرخأ )۲٠٤/١.

(FEV (YAY 
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 ار e ةشئاع یتا ٍليَمَطلا ٍنَع جام نبال

 ًالْول ُمْوَقْلا مَن ال مکا ٹلقف ا ا
 کن الو ُمْوَقّْلا ہت E الق شا ا: کا

E TE 07ا ی ا  

 شا ابا معلا دول رگ هت كا الو مْوَقلا مث مشال مكتإ : ُتلُقَف

 ءاشَو للا ءاَشاَم َنوُلوُقَت مكن الل موما م مشال مكن : 2

 اي يللا تيتا م د ءُتْرَيْخَأ ْنَم اهب ُتْرَبْحَأ ثحْبصأ اًملف دمحم

 دیحف :َلاَق .معن : : تلق ؛؟دعآ اهب َتْربْخأ ل : َلاَقف هتربخاف
 اهب ربخأ ايو 5 ىَأَر ًالْيَمْط َّنِإَف :ُدْعَب دعب اَمآأ) : َلاَق مث هيلع a ینناو هللا

 رو ون ناک ملك ْمُتلق منو مكْنِم ربحا ْنَم

 ام اول وف كلو كم ا لا 2اس ام اولو الف ناگ

 . 270ةَدَحَو هللا

 ةربخس نب ثراحلا نب هللا دبع نب ٌليفطلا : وه ليفطلا :م مجارتلا

 :تيدحلا اذه كل[ ار هنع هللا يضر ٌیباحص ُيدزألا

 ىلع عقي عمج مسا ُهثريشعو ِناسنإلا طهر فلا : رفن ىلع

 ٠ .ةصاخ لاجرلا

 . متنأ موقلا معِن : يأ : موقلا متنأل

 )١( دمحأو (۲۱۱۸) مقرب هجام نبا هجرخآ )797/0(.



 ے- ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 كرشلا َنِم هيلع ْمُنَنَأ ام الول : يأ : هللا نبا ریزع نوُلوُقَت مكنأ الول

 .بلق ِرھظ ْنَع ةاروتلا ظفحي ناك ًاريزع َّنأل اذهو ؛رشا ىلإ 200 یس

 . يبن هنأل ليقو ةلاقملا هذه هيف اولاقف

 ضعب يف اّگِم ءيش ركذب هوضراع : دمحم ءاشو هللا َءاش اَم نولوقت

 . رغصألا كرشلا نم نيملسملا
 ۱ . مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع : يأ : ٌحيسملا نولوقت

 يف اذه اولاق امنإو .هيلإ ِدلولا ةبسنب هللاب نوكرشتف :هللا نبا

 . بأ الب أ نم ها ؟ ىسيع

 ٔیِرایتخالا ليمجلا ىلع ءانثلا :وه ٌدمحلا : هيلع ىتثأو هللا َدِمَح

 .دماحملا ٌراركت : : وه ءانثلاو «ريغو ماعنإلا َنم

 هنأل ؛ئرخألا ةياورلا يف امك ٌءايحلا وه : اذكو اذك ينعنمي ناك

 . اهراكنإب رَمؤي مل ٌكاذنيح

 ٰیأر هنأ  هنعهللا يضر- ليفطلا ٌربخي : ِثیدحلل ٌيلامجإلا ىنعملا

 َنِم هيلع ْمُه ام مهيلع ركنأف «نيتلملا ٍلهأ ْنِم ةعامج ىلع رم هنأ هانم يف
 هيلع ام ركذب هوضراعف - كلذ نع هللا یلاعت - لإ دلولا ةبسنب شب كرشلا

 اًمدنعو «مهظافلأ ضعب يف دراولا رغصألا كرشلا نم نيملسملا ضعب

 ىلع ركنأو لكي لوسرلا الأف كي لا ىلع ايؤرلا هذه نصف عیصا

 صلاخلا ظفللاب اوُظّقلتي َّنأ مُهرمأو «ةيكرشلا ةملكلا هذهب َمّلكتلا سانلا

 كلا رف

 اهوا اغ ا طفلا ذآ 1 : بابلل ِثیدحلا ڈبسانم

 E ا ا ا
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 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ةايح َتقو ماكحألا ضعب عيرشتل ٌببس اھٹأو ایؤرلاب ُءانتعالا ١
 ٤ ۱ او لوسرلا

 . رغصأ رش كلذ هبشأ امو (ٌنالف َءاشوٴللا ًءاش ام) : لوق َّنأ - ۲

 ٍكرشلا َنِم هيلع ْمُهاَم عَم ءرغصألا كرشلاب ئراصنلاو دوهيلا ةفرعم - ٣
 . نيملسملاب نعطلا لجأ نم ربكألا
 .اًهيف «دعب امأ : لوقو :تفغلا ياع الار ھ رس يدق

 َءاش ام : لوقی ْنَأ زوجي َناَك ْنِإو هللا ىلع ةئيشملا رصق بابحتسا - ٥
 . نالف َءاش مث هللا 2



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 rE ةيثاجلا] 4( َبوَنظي الإ هن 7 | عَنِ كِل مک ول : ةيآلا مامت
 لإ ماع

 نل ؛ كرشلا نمضي رهدلا بس نأ : ٍديحوتلا باتكل بابلا ةبسانم

 . ڈلرشم وهف هللا عَم ٌلِعاف هنأ دقتعا اذإ رهدلا باس
 . صقنلا تافصب هفصو ثيح : هللا ىذآ

 ۰ . ثعبلا ورکنم : يأ :اولاقو

 احلا يأ :يهام

 . ةيورخأ ةايح كانه َسيلو اینُلا يف يتلا : يأ : اینڈلا انتايح الإ

 تن تے ع سن رت

 .نامزلا رورم : يأ :ُرهدلا الإ انكلُهُي امو
 .ٍلوقلا : يأ : كلذب مهل امو
 ديلقتلا ىلع ٗءانب هولاَق امتإو هيلع مهل َليلد ال :يأ :ملع نم

 .هملعب اوطيِحُي ملو هب اوُهحی مل اَمِل راكنإلاو
 ْنَمَو رافکلا َنِم ةيرهدلا ٍنَع ىلاعت ُربخي : ةيآلل ئلامجإلا ىنعملا

 هع لانها نوُلوُفَي مهنأ ِثعبلا راكنإ يف برعلا يكرشم ْنِم ْمُهَفاو



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 ۲ك

 اا قا 0 ریو انفع تن اعا ری ال ءةرضاحلا اًنِتايح ريغ

 هللا درف .راهنلاو ليللا رركتو نمزلا رورم ىّوس اًنِتومل ٌببس كانه َسيلو

 سا ظر فا روس آل ناكنإلا اذه ىلع اج یا ےل کا ل

 ْنَم نأ امك «ويفن ىلع َناهربلا ميقي نأ ائيش ىَقَن ْنَميِف ٌضورفملاو . ةجحب

 . هتابثإ ىلع ليلدلا ٌميقي هنإف ائيش تبثأ
  ةيرهدلا ِءالؤه كراش ْدقف َرهدلا بس ْنَم َّنأ : بابلل ةيآلا ةبسانم

 - .دداقتعالا يف ْمُهْكَراشي ْمَلْنو هس يف
 : ةيآلا نم ٌدافتسُي ام

 . ةركنأ ْنَم ىلع ٌدرلاو ِثعبلا ثابثإ - ١
 . رهدلا ىلإ ثداوحلا ُبسنی ْنَم مذ - ۲

 . تبثملاك هيفن ىلع ليلدلاب ٌبلاطم وهف ًائيش ئفن ْنَم نأ ٣
 . ٍدِئاقعلا يف لالدتسالا يف هيلع ٌدمتعي ال ٌظلا َّنأ - ٤



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 ا ول وچ هنع هللا يضر ةَرْیَرَم يبأ ْنَع حيحّصلا يفر ع
 ١ !اَنأو ءرھللا تسي م51 نبا ينيذإل : ىَلاَعَت هللا لاق» :َلاق

 هللا نِإف ءَرْهَدلا ارُبُشَت آل : اَور يفَو . (َراَهَتلاَو َلْيللا ُبلَقأ

 . دلا

 مہ
 او
5 $ 

\ 

(N 
 دج یس علا و

 . ينصُقنتَی : ينيذؤُي

 . لزنت يتلا بئاصملا دنع هُمولیو هُمذی : يأ :ّرهدلا بسی

 ىلإ اھتوُبسْي يتلا رومألا ژیدمو رهدلا ٌبحاص : يأ :ٌرھدلا انأو
 ۰ ۰ . رھڈلا

 ريخ ْنِم امهيف يِرْجَي امو امهنيب ةبقاعملاب :َراھٹلاو ليللا ٌبلقأ

 . هريغو ملسمل : يأ : ةياور يفو 0

 . شو ريخ ْنِم ُهدارأ ام هيف يِرجُي يذلا وه : يأ :ههدلا وه هللا إف

 : لجو رع هّبر نع ةا لوسرلا يوري : ِثیدحلل ٌيلامجإلا ىنعملا
 اع “تیس اما ةراكملاو اصلا لورت اع هلا ڈس ىذلا نأ
 ؛ٌةَدحو َلاعفألا هذه يرجي يذلا وه ٌهتاحبس 0 ؛ صّقنتلاب هيذؤيو -

 . ىلاعت هللا رمأب ثداوحلا هيف يٍرْجَت ٌنمزو .ٌرخسم ٌقلخ وه امّنِإٌرهدلاو
 : يأ هللا ٰیذآ دقف رهدلا تس ْنَم نأ هيف َّنأ : بابلل ثيدحلا ةبسانم

 )١( مقرب ملسمو (5877) مقرب يراخبلا هجرخأ )۲۲٢١٢(.



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
= 

 و < تت
 . ةهصشقس

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . رهدلا بس ميرحت ےن ۱

 ١ - ردقلاو ِءاضقلاب ٍناميإلا بوجو .

 س ل علا نأ ے٣

 .هنورضَي الو صّقنتل اهلا َنوُدْؤُي دق قلخلا َّنأ - ٤
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 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 هوخنو ةاضقلا يضاقب يمستلا باب

 نإ سس هنع هللا يضر - ةَرْرُه يا نع حیجصلا يف

 لاق ءا الإ كلام آل :كآلمألا َكِلَم ىَّمَسَت ےک لح هللا دنع مشا َعَتْخَأ
 ةمايقلا موي هللا ىلع لُجَر ظَيغأ» : ةياور ىفو .هاَّش ناّماش :ُلثِم :َناَيفش
 ) مخه 5 او

 هيف مساب يّمستلا َّنأ نايب :ديحوتلا باتكل بابلا اذه ةبسانم
 : ةيبوبرلا يف كرش ميظعتلا يفرش ةكراشم

 عن :عرلالھلا ٍنوميم نب ةنبيع نب نایفس : وه نايفس : مجارتلا

 ه ١94 ةنس اهيف تامو ةكم کسو ھ۱۰۷ ةنس ةفوكلاب دلو ا

 . هللا همحر

 ٍناطلسو «ماكحلا مكاح : لثم ةاضقلا يضاق وحن يأ :هوحنو

 . تاداسلا ديسو «نيطالسلا

 ق عيحصلا يف

 رفح ینروب ىو كل دي نعد يآ لوهجملا نه ی
 ۱ ۱ . كلذب ُهَسْفن یّمَس : يأ ءاتلاب یّمست : تاياورلا

 . ماللا رسكب ِكِلَم عْمَج : كالمألا

 (١) مقرب ملسمو ء(٦٦٦٥ ء٥٦٦٦) مقرب يراخبلا هجرخأ )7157(.



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
HEHE 

 ًاكيرش ُهَسَّفن عضو هلأب كلذ لعف ْنَم ىلع ٌدر اذه للا ًالإ كلامال تا

 هصئاصخ ْنِم وه اًميِف هلل .
 ليثمت اذهو «كالمألا كلم ْنَع مجعلا َدنع ةرابع وه : هاش ناَهاَش

 ( .رصح ا

 . جی دع ىف 7 يأ : ٍةياور يفو
 E یأ «ضخغبلاو بضغلا ٌلثم : ظيغلا : : لجو ظیفا

 . هللا ىلإ

 . هيلع ًابوضغم هللا دنع ًاثيبخ وكي : يأ ٌهلَطبَأ : يأ | ۵ف

 ٌرع هللا دنع سانلا عضوأ ّنأ كي ُربخي : ِثیدحلل ٌئيلامجإلا ىنعملا

 الإ قيلت ال يتلا ءايربكلاو ةمظعلا ىنعم ُلمحی مساب یگست ْنَم لجو

 نأ يتلا عذر ةلداصو قام وق اذه كل ا قا تاک نا

 سانلا ضغبأ نم مسالا اذهب يّمستملا راص كلذلف ؛ هلل دن هنأ هل ىعَّدُي

 . هدنع مهثبخأو هللا ىلإ

 يضاقب يّمستلا ميرحت ىلع لدي هنأ : بابلل ثيدحلا ةبسانم

 هّمذ دراولا كولملا كلمب يّمستلا ميرحت ىلع ًاسايق هوحنو ةاضقلا

 . هنم ٌريذحتلاو

 : ثيدحلا نم ٌدافتسُي ام

 ١ - هوحنو ةاضقلا يضاقب يّمستلا ميرحت .

 بہ وس لا

 باقلألاو قولخملل ة ةبسانملا ءامسألا رايتخاو عضاوتلا ىلع ثحلا ب

 .هل ةقباطملا



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
= ٢ 

 ىناَعَ هللا ءامسآ ماَرتخا با

 سی وو ے ا نرش يبأ ْنَع
 راح ا هّيَلِإَو مَكَحْلا َوُه نإ : لك يلا هل لاقف

 و ےہ یب كد يآ هي ين ارٹظعا ل یز

 : ْتلُقَف ام یھ یاس تم | ٦ .ِنْيَقيِرَملا

 . سلو 29" ْمُهْرَبَكَأ ْنَمَف َمَق» :َلاَق هللا عو لسمو نرش

 . هريغو دواد وبا هاور . خیبر یم ياعسل : . حیرش نکا ا ا ور ETO تان لا

 ىلاعت هللا ٍءامسأ ٌمارتحا َّنأ :ٍديحوتلا باتكل بابلا اذه ةبسانم

 دا رش وا ذرب م مسالا ٌرييغتو

 لزن ٌيباحص ءیدنکلا ديزي نب ءىناه : مسا حيرش وبأ :ٌ مجارتلا
 ..هنغ هللا يضره ۸ ةنس ةنيدملاب يفوت و ةفوكلا

 .هباهو هتمرح یعر :هّمرتحاو ءاهميظعت : يأ : هللا ءامسآ مارتحا

 .ةناكم هريغ لعجو هليدبتو هليوحت : أ مسالا ِربیغت

 ہلا ءاميسأ مارتحا لجأل : يأ َكِلذ لجأ نم

 كردتسملا يف مكاحلاو )١55/٠١١( يقهيبلاو «(5455) مقرب دواد وبأ هجرخأ )١( ظ

 .(۷۹/) ظ



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا هج

 .ٌمأ وأ باب َرَّدَص دص ام ةينكلا : ٰینکُی

 دري ال مكَح اذإ يذلا ٌمكاحلا :هانعمو ىلاعت هللا ءامسأ ْنِم :مكحلا
 .همكح

 . ةرخآلاو ايندلا يف دابعلا نيب لصفلا : يأ :مكُحلا هيلإو

 ياك امنإو ةينكلا هذهب يسفن ّنكأ مل ات : يأ : خلإ . . . يموق َّنإ

 . يموق اهب
 فاصنإلاب مُهَنيب مكحلاو سانلا َنيب حالصإلا : يأ :اذه نسحأ ام

 ٤ , .لدعلا يڑحتو
 . كِلَذب ىلوأ هتأل ؛ ةياعر ربكألاب هاك : : حٔیَرُش وبا تنأف

 يباحصلا اذه ىلع ةي ٌئبنلا رکنتسا : ِثیدحلل یا سن

 بجي هللا ُءامسأو ولا ٍءامسأ نم مكحلا أل ؛ مكحلا يبأب هينكت

 هموق نيب حلصي ناك هنأو ةینکتلا هذه ببس ٔباحصلا هَل ن نّیبف ؛اهمارتحا

 لمعلا اذه ايب ٌئيبنلا نسحتساف «نيعزانتملا يضُي امب مهلكاشم ٌلحيو

 . هدالوأ ربكأب ُهاّنكف اهرّيغ كلذلو «ةينكتلا َنوُد

 هللا ءامسأ اما ےب ملا نفاق هنأ : بابلل ِثیدحلا ةبسانم

 . كلذب ينكتلاو هب ةّصتخملا ىلاعت هئامسأب يّمستلاب
 ۰ : ثيدحلا نم دافتسي ام

 اتا ریعا مدع ورک اا وارسا یو -(

 . ہوحنو مكحلا يبأب يثكتلاك

 . ىلاعت هللا ءامسأ ْنِم مكحلا نأ 1

 تم برس سم رب سہ ۷

 اا



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا .

 . عینی ربكأب لجرلا ىّنكي هنأ - 5
 . ريبكلا ميدقت ةيعورشم 00

 . بسانم مسا ىلإ بسانملا ريغ مسالا رييغت ةيعورشم - 1 ظ
U0 00 ® 



 ديحجوتلا باتك حرش يف صخلملا

 هيف ٍء يشب لزه نَم باب

 لوُسرلاوأ نارقلا وأ. هللا رکذ

 ےس د رو

 نكح اَمّنِإ ےراوٹیل مولا نیکو # : ىَلاَعَت هللا لوقو

 ظ . هيلا لبو ضو
e 

 4 0 GE يل لوو ویا ہللأبَأ لق و ¥ : ةیالا مامت

 ٦٦[. : ةبوتلا]

 اكو سج قرم بک قايد ٍديحوتلا باتكل بابلا اذه ةبسانم

 ِدیحوتلل ٍفانم ٌرفك هنأو ةا لوسرلا وأ ِنآرقلا وأ هللا ٌركذ
 . كلذ َلَعَف ْنَم مکُح نايب باب : يأ : خلإ . . . َلَّرَه نم باب

 ْ . جلا دض حازملا :ٌلزهلا :َلَرَه

 . مسقلا ٌمال ٌماللا : نیل
 نع نيقفانملا ٍءالؤه تلأس يأ : لَا ّيبنلل باطخلا : مهتلأس

 . نارقلابو كب مهئازهتسا

 . نيرذتعم : نوفل
 نْدَصَق امتإو «بيذكتلاو ًءازهتسالا ٍدصقن ملو :ُبعلنو ٌضوخن

 . بعللاو ثيدحلا يف ضوخلا

 ىلع ْمُهَل ًاخیبوت - ْمُهَل ْلُق :يأ :هلوسرو هتايآو هشابآ لق

 هللا َنِم مكنع يِنْغُي ْنَل اذه مكرذع َّنإ ل ّيبنلل باطخلاو مهئازهتسا



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
= ۳۹ 

 تن
 َتلأس ْنِئلو : لب هّيبنل ىلاعت هللا لوقي :ةيآلل ئلامجإلا ىنعملا

 َنوُرِلَتعیس مهَنإف «ءازهتسا رفکلا ةملكب اوُمّلكت نيذلا نيقفانملا ِءالوه
 يف ّضوخلا اوُدَصَق امنإو «تيذكتلاو َءازھتسالا اودصقي مل مهتاب
 . اعيش هللا نم مُهْنَع ينخُي ال اذه ْمُهَرذع َّنأ مهربخأف «ثيدحلا

 ءيشب لَه ْنَم رفك ىلع اَهَدْعَب ام عَم دت اهنأ : بابلل ةيآلا ةبسانم
 . ِنآرقلا وأ ةي لوسرلا وأ هللا ٌركذ هيف

 : ةيآلا نم ٌدافتسُي ام

 . ديحوتلا يفي فك هلوسرو هتايآووللاب ءازهتسالا نأ - ١
 . كذب ردع ال فك هنأ ملعی مل هنأ ىعداو َرفكلا َلَعَف ْنَم نأ - ۲

 . لو ہلوسرو هباتكو هللا ركذ ميظعت بوجو - ٣
 .هبلقب َلاَق اَمدَقََْي ْمَلْلَوَرَفَك ءرفكلا مالكب ظّقلت نم ّنأ 57

 4# غ د
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 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 ےس
 ےس ےس بک

 لخد ءةداتقو م نب ديرو بغك نب دّمَحُم حُمَو رَمَع نبا نع

 اير اَم : كوُبت ةوزغ یف ٌلْجَر َلاَق هنأ» : ضي نف يشتت یو

 دع نحل الو ءانشلا تكا الو گرل كعذأ ءالكَم تارق لم

 ْنْب ٌفْوَعْهل َلاَمف  َءاَقلا ُهَباَحْصأو ال هللا لوُسَر : ين اللا

 َتَهذف کلا نور ًدربخأل ؛ ٌقفاَنُم ٌكَنكَلَو تک : كلاَم

 ءاجف ُهَقَبَس دق َنآرُقْلا دّجوف < يول دعب

 اي : َلاَقَف ات بکر َلَحَكِرا د ةو اپ هلل لإ لجولا كلذ

 اع هب ب عش برا تبيع اخو موت اگ اش لوس

 لوشر ةا عسي العن لإ زنا يئاك» : رم نبا لاق . «ٌّقيرَطلا

 ضو انك امنإ :ُلوفَيَوهَو ءهیلْجِر بكد ةراَجحلا و قي ل

 مت -وِلوْسَرَو يا کیا » : یک هللا لوس هَل لوُقْيَف ءْبَعَلنَو
 - ٦٦ :ةبوتلا] . ہی ےہ 7 ےگ ہہ اتر ک۵ ےک ےک

 .ِهْيَلَع ديزي امو «هيلإ ثفتلي امو ٦.

 مجارتلا
 . امهنع هللا يضر باطخلا نب َرمع ني هللا دبع : وه َرمع نبا - ١

 وهو ٌيندملا ٌيظرقلا ميلس نب بعك نب دمحم : وه بعك نب دمحم - ١
 ' ہللا همحر ھ١٢٦ ةنس تام «ٌخلاع ٌدقث

 ةقث وهو - هنع هللا يضر  باطخلا نب ّرمع لوم ؛ وه ملسأ ٌنِب ڈیز و

 . هللا همحر ه 175 ةَنَس تام”روهشم



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 ا یس : وه ةداتق ے۴

 .- هللا همحر-ًابيرقت

 بيخ هدهاشم لوأ یعجشألا كلام نب ٌفوع :وه ِكلام نب فوع -
 . هنع هللا يضر ھ۷۳ ةنس يفوت نيعباتلا نم ةعامج هنع ىَوَرَو
 نم ٌعومجم َتيدحلا َّنأ : يأ : ضعب يف مهضعب ثيدح لحد

 . مهتاياور

 نوؤرقي نيذلا :فلسلا دنع مهو «ئراق عمج :ءارقلا :اتئارق
 .هيزاعم نوُفرْعَيَو َنآرقلا

 ةرثكو ِنوطبلا ةعسب مُهتوفصي ًانوطب عسوأ : يأ : ًانوطب بغرأ
 . لكألا

 .ٌودعلا َءاقل : ينعي : ءاقللا دنع "
 لبق هوُلاَق اَمب هللا نم حولا ًءاج :يأ :َُقَبَس ذق نآرقلا دجوف

 . ايب لوسرلا ىلإ هلوصو

 ٠ ا

 ابرار اق يشرف راسم ريما هلا

 نم 0 ام ةافولا ءالؤه او 1 :رئالل يلامجولا ۳

 مو درک او او نِ نيقفانملا

 0 ۲ اولا ان لا یا ىلع قلق

 لوسرلا ىلإ مُخَرمآ عَقريل بهذ مث ءونيدلو لل ةريغ ؛نيقداصلا نينمؤملا
 ةلوسر اهب َربخأو مُهَتلاقم عمَس س دق ٰیفخأو وسلا ملعي يذلا ّنكلو ديك
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 کیتی 3ع

 لوبق مدعو ِرفكلاب هناحبس مهيلع مكحو «نمؤملا َكِلَذ لوصو لبق

 ضفرف ةي لوسرلا ىلإ ًارذتعم نيقفانملا ءالؤه ٌدحأ َءاج مث ‹مهراذتعا

 ام ىلع هيلع ہّدر يف ْدْرَي ملف . كِلذب هل هللا رمأل ؛هراذتعا َلوبق ةا بلا

 . عيرقتلاو خیبوتلا َنِم مهَمح يف ىلاعتَو هناحبس هللا ُهَلاَق

o 

 ٣ے

 ةي کلا نال اش وانا ەق نأ : بابلل رثألا ةبسانم

 : رثألا َنِم ٌدافتسُي ام

 هلوسرو ملل ةوادعلا َّنِم نيقفانملا ْسوفن هيلع يوطنت ام نايب
 . نينمؤملاو

 .ًاحزام َناك ْنِإو ٌرفاك وهف هلوسرو هتايآو هللاب ًازهتسا نم لأ
 ةبيغلا َنِم سیل مهوعّدريل ؛رومألا ةالول قاسفلا ِلاعفأ َركذ َّنأ

 نيملسملا ةمئألو هلوسرلو هلل ةحيصنلا َنِم وُہ ْلَب «ةميمنلاو
 . مهتماعو

 . هلوسرو هللا ءادعأ ىلع ٌةظلغلا

 هارفي آل اهوادغألا نأ

 نأ لف ااا ءالوبلا اس ا ذاق ؛ قافنلا نم فوخلا

E 

 مالسإلا ضقاون نم ضقان ِنآرقلاب وأ لوسرلاب وأ هللاب َءازھتسالا َّنأ

 .هيلقب كلذ ذقتعي ْمَل ولو
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<٢ 

 یلاعت هللا لوق ُباَب

 ہک کور وس 1 2 وتب زواق هلو یم و
 ٥٠٤[. : تلصف]

 . اهب ٌقوُقْحَم انو يِلَمَعِب اَذَه» : ٌدِهاَجُم لاق
 . (يِدنع نم ڈيرُي» : سابع نب ؛ا لاقو

 .[۷۸ :صصقلا] 4قدنع ولع لَ ميوا امس َلاَق » : هلوقو
 . «بساكَملا ہوُجُوِب ينم ملع ىلَع» : ةداَتَق َلاَق

 . «ُلُهَأ هَل ينأ هللا َنِم ملع ىلع ٠ نورا لاو

 .4فرش ىلع هئيتوأ١ : دماجُم لوق ىَنْعَم 0

 ےک یر ےک

 عت

 منع یل نإ قر لإ تعج نیکو ًةَمِياَف ةعاَسلا نظا امو # 7 ٠

 * 2 یش ِباَدَع ن مُهَّتَيِدْبلو اولی اکی اورم بدلا نايك ىلا
 ( . ٠١[ : تلصف]

 هقاقحتسا ٍناسنإلا معز ّنأ نايب : ٍديحوتلا باتكل بابلا اذه ڈبسانم
 . ديحوتلا لامكل ٍفانم ءارضلا دعب معنلا نم مهل لصح ام

 . مسق مال :ٌماللا : نئلو
 . ةانيتا : ةانقذأ

 . ءالبو ةدش : ءارض
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l= 
 . موقت : يأ :ةمئاق

 لیبس ىلع - ةعاسلا ِتماق نئلو :يأ : يبر ىلإ ثعجُر نئلو

 . يّبر ىلإ تعجرو-ضارتفالا
 ةلاحلا ةرخآلا يف هللا دنع يل وكي يأ :ٰینسُحلل هدنع يل نإ

 وهف ايندلا معن ْنِم ُهَباصأ ام َّنأ هداقتعال َكِلذو ؛ةماركلا َّنِم ٰینسحلا

 . لضف هيف هلل َّسيلو هاّيإ هقاقحتسال
 . مُهنَربخْتلف : اورفك نيذلا َنكتْدلف
 نسح ْنِم ہوُڈَقتعا ام َنسَکع «مهلامعأ ةقيقحب : يأ :اولمع امب

 ةضلا لاح يف َناسنإلا نأ ىلاعت ژربخی :ةيآلل ئلامجإلا ىنعملا

 ريغتي ةعسلاو رسيلا لاح يف هتأو ءہوُعدیو هيلإ ُبینیو ءوللا ىلإ عرضي

 ثلصح امّ هنأ همغزل ؛اًمركش نع ٌضرعيو ءهيلعشلا ةمعن ٌركنيف لاح
 ظ اف یی ھا كلذ غار «هتوقو هلوحو هبسكو هّدكب ةمعنلا هذه هل

 هذه یل رمتستسف ةَعاسلا ٌمايق َرَّدُك نإ :لوقيو ءايندلا َلاوزو ةعاسلا

 نأ ٌدُبال هنأب كلذ ىلع هناحبس ُبقعي مث . اهّقحتسأ يننأل ءڈنسحلا ةلاحلا
 مهيِزاَجّيو ةعينشلا مهلامعأ ةقيقح ىلع نيرفاكلا َنِم هلاثمأو اذه َفقوی

 .ةيوقعلا ڈنشأب اهيلع
 : ةيآلا نم ٌدافتسُي ام

 . ُةَدحو هنم اهنأب ِفارتعالاو هللا ةمعن ركش ب وجو - ١

 :ةرقلاو لوحلاب رارتغالاو يجعلا ورحت ے
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 ٣ر ڪڪ 7 لاتتُح

 . ةعاسلا مایقب ٍناميولا بوجو - ۳
 . ةرخآلا یف هللا باذع ْنِم فوخلا بوجو 5

 . هللا ةمعنب َرفك ْنَم ديعو _



 = ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 ایپ هلل مثلا لوسَر حمس هنأ - هنع هللا يضر - ةَرْیَرَم يبأ ْنَعو
 ”هللا دارا . ىَمْعَأَو عَرْقأو صَرْبأ : لیئاَرشإ يِ ب نم ةثالث نإ : لوقي

 ِءيش يأ :لاقف ؛ءصرْیألا یتا : :اکلَم ْمِهْيَلِإ تعب : مُهَيلَتِيَي نأ

 يِذَلا يّتَع ُبَهْدَيو داو E :َلاَ ؟َكيَلإ حا

aو 0 3  
 يطأ ف مسي سم ملا : لاق :

 3 ليولا : لاق ؟َكْيَلِإ ٌبح اق
(r 
 6 $ ۰ 8 چک جا 6

 “ےہ a ا

 چب مت ےس
 ُوْعَش : لاق ؟َكِيَلِإ ٌبَحأ ٍءيش يأ : لاَقَف «َعَرْفألا یتا :َلاَق ھم +

 ےک ےک

 «٠ نه © هم

 َتَهْذف هحسمف هب ثسأتلا ىنرذق دق ىذلا ىنع ُبَهْذَيو ؛ نسح
 : 0 - 2 ب 5

 : َلاَق ؟َكْيَلِإ ٌبحآ ُلاَمْلا يَ :َلاَقَف ءًانَسَح ًارغش ىطغأو ءةنَع
 2 .اًهيف كلا كرب : لاق ءًالیاَحَةَرَقَب يِطْعَأَف « لبإلا وأ َرَقَبلا

 ا دري نا : َلاَق ؟َكْيَلإ حا ءىس يَ : َلاَقَف : یَمْعألا یتا
 َلاَق َهَرَصَب ِهيَلإ للا َدَرَف ءَُحَسِمَف . سالا هب َرصْنأَف يرصب ىلإ
 جتنأف ءادلاو ًةاَش يطغأت .مَتَعْلا : لاق ؟َكْيَلِإ تح ِلاَمْلا يأ
 ءرقبلا َنِم ِداَو اَذَهِلَو «لبإلا َنِم داَو اذهل َناَکَف ءاَذَه َدَّلَوَو ناڌه

 لُْجَر :َلاَقَف «هِتكيَهَو ِهتَروُص يف َصَرْبَأْلا یتآ هنِإ مَ : لاق

 ال ميلا يِ َعآكب الق ءيرِفَس يف ُلاَبحلا يب ْثَعْطَقْنا ِدَ «نيِكسم



 F= ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 َنَسَحْلا دلجلاَو َنَسَحْلا َنْوللا كاطع يِذَّلاِب كلأْسأ كب مث شاب
 َلاَقَف .ةريثك ٌقوُقُحْلا :لاقق .يرفس يف هب ُمّلبنأ ًاريِعب ءَلاَمْلاَو
 َكاطغأف ًاريِقَف سلا كذب صَربَا نكت ملأ .كفِرْعأ ينآك : هل

 عل َلاَقَق ؟لاَملا لجو رع
 تك اَم ىلإ “هللا َكَرِيَصَف ًابذاك تنك ْنِإ : لاَقَف

 درو اذهل لاق ام لثم هل لاقف .هِتَروُص يف ٌعَرفألا یئاو

 ام ىلإ هللا ا لاقف ءاَذَه هيلع دَر اَم ّلْثم هيلع
 وع

 نْباَو نيكس ْلُجَر :َلاَقَف «هتروُص يف ىّمْعألا ىَتأَو :َلاَ
 للاب الإ“ ملا يِ عَ اَ «يِرفَس يف لابا يب ْتَمطَقْلا دق ليس

 . يرَفَس يف اب ملبن اَ َكَرَصَب َكِيَلَع ڏر يِذَّلاِب كلاش كب م
 اَم ْعَدَو ءتئش اَم ذځف ءيرّصب َىلإ“هللا َدَرَف ىمْعَأ ےک دق : لاقف

 هلل هَتذخَأ ءىش كدهجأ آل هللا وف ؛ تش

 َكَْع لا يضر ْدَقَف : متيلتبا امّنِإَف َكَلاَم كسمأ : لاقف
 اج 2آ تك حا طو

 .ةلسمو ٔیراخبلا : يأ : هاجرخأ
 رهاظ يف ٌرهظي ضايب : وهو صربلا ءاد هب ْنَم : ضوبالا نصرا

 )١( مقرب يراخبلا هجرخأ )۳٣٤٤( مقرب ملسمو )5955(.
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 ۳۸ كه

 . جازملا داسفل ٍندبلا

 مث مهسوؤر يف نايبصلا ٌبيصي ءاد : وهو عرق هب نم :وه : عرقأو

 . علصلا ىلع ًاضيأ ٌعرقلا قلطيو هضعب وأ ِرعشلا ِلاوزب يهتني

 .ُهَرَصَي َدَّمَف نم :وه :ئمعأو
 . هتّمعنب مهربتخي : يأ : مهيلتبي نأ

 ينوُدعو يتطلاخم اوُهرك :يأ ٍِلاَّذلا :رسكب :ئمانلا ينرذَق
 ۰ ۱ . هلجأ نم ًارذقتسم

 . ثيدحلا يوار ةحلط يبأ نيو دبع با وه : قاحسإ كش
 يتلا ُلماحلا ةقانلا : مر دملاو روح دو نعل مضي : ءارشغ

 . ةينامث وأ رهشأ ة ملبس

 ۔جاتنلاو لولا ٌةرثك اهنم فر يتلا وأ ولو ِتاذ : يآ :ًدلاو

 . اًمُهَجاتن ةرقبلا بحاصو ةقانلا ٌبحاص ىلوت : يأ : جتنأ

 OTE يأ ماللا ِدیدشتب : لوو

 يداولا ًالمي ام مهنم ٍدَحاو ٌلكکْلَناَك : ى خلإ . . .داو اذهل ناکو

 .منغلاو رقبلاو لبإلا نِ
 هلا تاس ا لابحلا يب ثمعطقنا

 . ةَديِرَأ يذلا ٍدلبلا ىلإ هب نر : يأ : هب غلبتأ

 رخآ ريبك نع ُهّنِرَو ریبک نع لاملا اذه ْتْنِرَو : يأ : رباك نع ًارباك
 | 0 .يقرشلا يف

 ٍةَهاَعلا عوجرب ىلوألا َكِلاح ىلإ ك َكٌدر : يأ : تنك ام ىلإ هللا كرّيص
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 نيذلا ةثالثلا ٍءالؤه ْنَع هيي ربخی :ِثيدحلل ٌيلامجإلا ىنعملا
 دارا هناحبس هللا نإ َمُن تا لا ل

 مث «لاومألا مهيلع َردأو تاهاعلا َنِم مُهَباصأ ام لازأف . مهّربتخي

 عرقلاو ضرملا ل و و

 ثّلجتو مُہِڑ ارس ثّمشكت انهو ءریسی ًائيش هيدجتسي رقفلاو ئمعلاو
 .اهب هيلع معنأ ل +0 ‹مُهَقئاقح

 هللا ةمعنب نارخآلا رفكو شا نم اضرلا ٌقحتساف ءاهيف هللا ىح یڈاف

 :تكلت طلا اس اف ةلضف ادو ام هلق

 ْنَمو معنلا َرَمَك ْنَم لاح َنايب هيف َّنأ : بابلل ِثيدحلا ةبسانم
 .اھرکش

 : ثیدحلا نم ٌدافتسي ام

 . هيف هللا قح ءادأو ِلاملا يف ةمعنلا ركش ب وجو - ١

 . لاعلا يف نا رو عدو وس راك تو ود
 .ُهَعِمَس ْنَم وی ظعتيل ؛ مالا نِ ئضم ْنَم لاح ركذ ٌزاوج ۳

 . معنلاب ُۃَدابع َربتخی هللا نأ - ٤

 يف (واولا)ب ال (مث) ب فطعلا نوكيف ءَكِبٌمُث اب : لوق ةیعورشم - ٥
 . ریبعتلا اذه لثم
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= 

N 

 سوچ 7۰.

 : مثلا ريغل دبع مشا ّلك میِرْحَت ىَلَع اوُقَمَلا» : مْرَح نبا لا
 اتنا كلذ ےبشا ےک ا ےہ ءورْمَع ٍدْبَعَك

 ظ . «بِلَطُمْلاَدْبَع

 ؛ ْتَلَمَح مد اه اَماَشْعَت اگلا : :َلاَق «ةيآلا يف سابع نبا نَعَو

OEEَلاَقَ  : eيِ  ced 

 ِكنطَب ْنِم حريف ليا ين برق هل ٌنلَعْجَأل وأ ينعيطتل ةَنَجْلا

 ا با ون - َّنَلَعْفألَو ٌَلَعفألَر فشق

 .انيم حرق اَعيِطي ْنَأ ايبأف ؛ ِثِراَحْلا

 اعل نا :هلوق ّلثم َلاقف اضيأ اَمُهاَأَق ْتَلَمَح م

 ترا تا داف اَمُهَل رکذف اَمُماَنأَف تلمح م ام جَرَكف

 ايف كرش مل العج » :ةلوق َكلف ؛ثراحلا ا

 . متاح يبأ ن ئ1 الاء
 و

 .هححصو (040 /1) مكاحلاو (۳۰۷۷) مقرب يذمرتلا هجرخأ )١(
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- 

 اح لص امسيتاء نل :  ا درس وک

 ی ا ع ید اانا | َنوُكَي ال ن ا

 . اًمِهِرْيْغَو

 نب دمح أ نب يلع دمحم وبأ سلدنألا ملاع : : وه مزح نبأ : مجارتلا

 للا همحر ھ٤٤٠ ةنس يفوت ٌيرهاظلا ٌيبطرقلا مزح نب ديعس

 مهرمغو دالوألا ديبعت نأ نايب : ديحوتلا باتكل بابلا اذه ةبسانم

 ةمعنلل رفكو ةعاطلا يف كرش ةيمستلا يف هللا ريغل

 . حلاصلا ِدلولا ّنِم ہابلط ام ًءاوحو مدا ىطعأ : يأ : امُهاتآ

 . اًيوسادلو : يأ :ًاحلاص

 . ةعاطلا يف ًاكيرش هلل ًالَعَج : يأ : ءاكرش هل آلَعَج

 الو ثراحلا دبع ٌهايَّمس ناب ِدلولا َنم اَمُهَقَرَر ام : يأ :امهاتآ اميف

 . لل الإ ًادبع ّنوكي ْنأ يغبني

EE E ا 

 وهف ؛رشاب كرشلا نم تعاقب : يأ نوکر شب د اًمع

 0000 م

 . عامجإلا ةياكح ۂّدارم لعل : اوقفت :

 ةيبوبرلا يف كرش هلأل ب ال م أ ا ریس ىلع
 هل ديو ن كلم مهلك َقلخلا ّنأل ؛ةيهلإلاو

 نأ ؛وی ةيمستلا ميرحت ىلع اوتي تی ملف : ق بلطملا دبع اشاح

 نظر یا تالا اکا بار وک وأ «ٌقرلا ةيدوبع ْنِم ُهَلْصَأ

. 
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 مد

 . ةيمستلا ٍءاشنإ باب ْنِم ال یگسملا

 . عامجلا نَع ٌةيانك : يشغتلا : اَماَشَقَت

 . ٍلاعوألا ُرَكَذ :ةددشم ءايلا رسكو ةزمهلا حتفب : لا

 هاَيّمسُي نأ دارأف َسيلبإ مسا ثراحلا ناكو : ِثراحلا دبع هايمس

 .هِب ِكارشإلا ةروص لصحتل ؛كِلذب
 ناسا او اح أ ولولا اھ

 .افاخ : يأ :اقفشأ

 تن نوكي ناب: یا انان نوک آل نأ

 باج اگل هنأ ءاوحو َمَدَا ْنَع ىَلاَعَت ربخی :ةيآلل ٌيلامجإلا ىنعملا

 َكلِت ركشب اًموُقي مل ءاَبْلط يتلا ةفصلا ىلع اًيوس ًادلو اَمُهَقَرَرَو اَمُهَءاَعُد
 ؛ِثراحلادبع هايس لب ءَكِلذب اَدَعَو امك يضرملا هجولا ىلع ةمعنلا

 امهنم ّلصحف رش الإ مسالا َدَبَعُي ال نأ ركشلا مامت نمو ولا ريغل هاَدّبَعَف
 يف ًاموُمُع كرشلا نع ُهَسفن ِهّزن مث .ةدابعلا يف آل ةيمستلا يف كرش َكِلَذب
 . ةدابعلا يفو ةيمستلا

 : ةيآلا نم ٌدافتسُي ام

 ٍدبعو «نيسحلا ٍدبعك شا ريغل ٍدبعم مسا ّلكُب ةيمستلا ٌميرحت - ١
 . ةبعكلا ِدبعو «لوسرلا

 . اًهْتَقيقح ذصقت مل ولو ةيمستلا درجم يف عقي كرشلا َّنأ - ۲

 .ٌركشلا ٌقحتست يتلا معنلا َّنِم ّيوسلاّدلولا لجرلل هللا ةبه نأ 5
 .هلل هَديِبعت ِدَلولاب هللا ماعْنِإ ركش ْنِم َّنأ - ٤

 یہ ان اک



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 یلاعت هللا لوق باب

 اک ےس یھ سو ص 6 رب رح ےس و رٹ سہ

 4 تا ف وڈ نب لا اوردو ا وعام تلک ملا نیو ا

 ی١ خا
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 ف ےروڈجلپ # : سابع نبا نع متاح يبإ نبا سس

 لاو هنلإلا ¿ نم تكلا اوس وا e اَنوَکِرْضْيا : 4 ےنمس

 اهتم سيل ام اينق نول وع ںی

 .۵۰ :ںرھد 42ي اگ مَن رَجیس » : ةيآلا مامت ےس ےہ ےک

 اذهب هللا همحر ُفنصملا دارأ :ديحوتلا باتکل بابلا اذه ةبسانم

 ىلإ ٌلُسوتلا عورشملا َّنأو .تاومألاب هللا ىلإ ُلّسوتي نم ىلع ٌڈرلا بابلا
 . ایلعلا هتافصو ىنسحلا هئامسأب هللا

 ةقث هيقفلا ٌيفوكلا نارهم نب ا وع فلا 1 مجارتلا

 “لا همحر ھ۷١٢۱ ةنس تام ٌعرو ظفاح

 ءامسألا يف سيلف نسحلا يف ةياغلا تغلب يتلا : ىنسحلا ٌءامسألا
 .اًهماقم اًهُريغ ٌموقي الو لمكأو اهنم ٌنسحأ

 . اهب هيلإ اولّسوتو هولأْسا : يأ : اهب هوعذاف

 نم ًامسا نيعستو ةعست هلل نإ :لاق كب هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعف 01(
 ملسمو )111١( مقرب يراخبلا هجرخأ «رتولا بحي رتو وهو ةنجلا لخد اهاصحأ

 )۲٦۷۷(. مقرب



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
| >" 

 . مهِتَلَداَجُم ْنع اوضرْعَأَو مُهوكرْتا : يأ : نیذلا اورذو
 اَمِإ باوصلا نع اهب ترس : ىأ ×لّلا ؟ذاعلالا : نوُدِحْلُي

 BEI رايي عيوش را
 مکس هاا فارغ نوكرْشُي :يأ :هئامسأ يف نوُدِحْلي ۰

 . اهللإ منصلا

 ةبوقعلا لوزنب ديدهتو يدش ٌديعو :نولمعي اوناك ام نْوزُجیس

 . مه
 . سابع نبا نع : يأ : هنعو

 مهنأ :هئامسأ يف داحلإلا ىنعمل نايب :خلإ . . . تاللا اوّمس
 . مهمانصأل ًءامسأ اهنم اوُٹتشا

 اپ ُمَسُي ملام هللا ءامسأ يف نولخدي : يأ :اهنم سیل ام اهيف نولخدي

 دق ًءامسأ هَل نأ هفت ْنَع یّلاَعَت َربخأ :ةيآلل ٔیلامجإلا ىنعملا
 هيلإ اوُلّسوتيو ہولاسی نأ ُهَدابع َرَمَآَو ؛ٍلامكلاو نسحلا يف ًۃیاغلا تغلب
 ةوسولا رخ ىلإ الاحا اجالا هوب ةوليحي فل ہت دال ا
 ءالؤه َّنأو ءةَلاَضلا ِتافارحنالا ٰیتشب ٌّقحلا نَع اهب نوفرحنيو .«ةميلسلا
 ۱ . عدارلا ْمُهَءاَرَج َنٴوَقلیس

 : ةيآلا نم ٌدافتسُي ام

 . هلالجب ٌقيِلَي اَم ىلع لجو َّزع هلل تافصلاو ِءامسألا ثابثإ - ١

 یس هللا ءامسأ نأ ۲

 . هئامسأب هيلإ لّسوتلاو هللا ءاعدب ٌرمألا ۳
 ضعب ىلع اًهقالطإ وأ اًهِليِوأت وأ اًهيفنب هللا ءامسأ يف داحلإلا ميرحت - ٤



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا

 . تاقولخملا

 . رابتعالا ّنِم مهطاقسإو نيِدِحْلُملاو نيلهاجلا نَع ضارعإلاب ٌرمألا ۔ ٥
 .هتافصو.هللا ءامسأ یف دَحلا نمل ڈیدشلا ٌديعولا ٦

= Fe 



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا
T= 

 هللا ىلع ُمالّسلا لاقُي ال :ٔباب

 اَذِإ انك : لاق  هنع هلا يضر ووش نا نڪ حومحّصلا يف
 ْنم هل ىلع ُمالَّملا : ف «ِةالَّصلا يف لكي هللا ٍلوُسَر مم اک

 : اولوقَت آل» : ي نَا َلاَقَف . نداَفَو ِنداَف ىَلَع ُمالّسلا یوداّبع
aE azمالّسلا وه هللا نإف ؛ هللا ىلع مالّسلا 0ئ77 » 

 صخشلا ىلع ٌمالسلا ناك امل :ديحوتلا باتكل بابلا ةبسانم

 مالسلا َلاَقُي نأ عنتما ءِتافآلاو ءرورشلا َنِم ُهَل ٤ ةَمالسلا بلط :

 عدي الو يعدي وهف «صقتنو ٍةفآ لك ْنِم ٌمِلاسلا ينغلا وه هتأل رس

 نع هللا هيزنت بوجو هيف بابلا اذهف ل ت الو هلع لو هل

 . ِلامکلاو ئنغلاب هفصوو صقنلاو ةجاحلا

 . نیحیحصلا E حیحصلا يف

 ظافلأ ضعب يف امك «ريخألا دهشتلا يف : ا هللا ىلع ٌمالسلا انلق

 . ثيدحلا

 . هللا ىلع ميلستلا نع ةي هنم ٌيهن اذه : هللا ىلع السلا اوُلوُقَت ال
 .هناحبس هئامسأ نم َمالسلا َّنأب ء يھٹلل ٌليلعت :مالسلا وهلا ناف

 . هيلع َمّلسُي نا ْنَع ٌنينغ وهف

 )١( مقرب ملسمو (4810) مقرب يراخبلا هجرخأ )٦٥٤(.



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
- 

 - هنع هللا يضر  دوعسم نبا ٌربخي : ِثیدحلل ٌيلامجإلا ىنعملا

 نأ مهل نيبو كلذ نع ل بدلا ٌمُهاهنف ىنا ىلع نوُمَلسُي اوناك مهن
 مّلسي نأ هب ٌقيلي الف مالسلا نمو مالسلا وه ہلال ؛ هللاب قيلي ال كلذ

 . تافآلا َنِ مُهُمَلسيو ہدابع ىلع ٌمّلسي يذلا وه لب ؛ غ
 ىلع مالسلا : َلاَقُي ْنَأ ْنَع يهنلا هيف َّنأ : بابلل ِثیدحلا ةبسانم

 . هللا
 : ثیدحلا نم دافتسي ام

 ها ىلع کا نع ىلا ے3

 اخس امسا نم دالادا ۲

 .ٍلِهاجلا ٌميلعت ۔۳
 . هتلب مكُحلا ُنرق 5



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 تنش نإ يل زفغا مهلا :ِلْوَق باب

 هللا لوُسَر نأ - ہنعللا يضر ةَرْيَرُه يبأ ْنَع حیحٌصلا يف

 هللا تش د نإ يل ْرِفَغا مهلا :مكدحأ لقي الد : لاق ال

 4 هل ةركُم الهلل نف ؛ةلأسَملا مِزْعيِل «تنِش نإ يِنْمَحْرا

 یش ؟ ُهمظاَعَتَی ال هللا ناق ةبَعٴلا مظَعْبَلَ) : ملسملو

 ۱ أ

 يل رْفْغا َمُهّللا» : لوق َناَك اگل :ٍديحوتلا باتكل بابلا اذه ةبسانم

 ءانغتسالاو «بولطملاب مامتهالا ٍةلقو «ةبغرلا روتف ىلع لدي تش نإ

 ام ٍلعف ىلإ ٌءيش هّرْطضي دق - ىلاعت هللا ناب ُرعشُبو «ةيحان ْنم هللا نع

 اذه دقع بسان كلذل ؛ديحوتلل ةداضم نيروذحملا نيذه يفو ؛ُلعفي

 .ديحوتلا باتك يف بابلا

 . زوجي ال هنأ : يأ : خلإ . . .مُهّللا لوق باب

 . نيحيحصلا : يأ : حيحصلا يف

 نقيتيو ُهتبغر ققحيو هيبلط يف غزجیل :يأ :ةلأسملا مزعيل
 حبا لا

 . ءيش لعف ىلإ هرب ريغ الو ءاعد هرطضي ال : يأ :ةلةركمال

 .(؟551/4) مقرب ملسمو (T4) مقرب يراخبلا هج رخأ (١)



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
۹ - 

 . ةجاحلا بلط يف حلي : نأ ِءاظلا ِدیدشتب : ةبغرلا مظعيلو

 لع ٌرسعي الو ريكي ال : يأ : هاطعأ یش ةّمظاعتي ال

 رفغملا بلط قيلعت نع ةي ئهني : ِثیدحلل ٔیلامجإلا ىنعملا

ANو وس رک پلا دیار  
 ْنِم یش هلقتي هللا ناب “ رعشی ةئيشملا ىلع هللا ّنِم بلطلا َقيلعت َّنآِب كلذ
 وه هّنإف ؛ٌّقحلا ٌفالخ اذهو ءاهئاضق ىلإ ٌءيش ه هرطضي وأ هقلخ جئاوح
 ربا لاعتفلا ةيمجتلا قولا

 ال وهو ؛ هّبر ْنع هئانغتساو بلطلا يف دبعلا روتفب كلذ ٌرعشي امك

 ۱ ي
 َنِم ةرفغملا بلط قيلعت نع ّيهنلا هيف نأ : بابلل ثيدحلا ةبسانم

 ۰ كلذ هلع ٌنايبو ةئيشملاب هلا

 : ثيدحلا نم ٌدافتسي ام

 قالطإب ُرمألاو  هِيَعيْشمب - هللا ّنِم بولطملا ٍبلط قيلعت ْنَع ُيهنلا - ١
 ۱ دال اب

 ةدوجو هّمركو «ُهاَنغ لامکو ءهلضف ةعسو «هب قيل آل اع هللا هيزنت - ۲
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 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
۲۷۶ 

 يتَمَأَو يدبَع ل وقي ال :ْب

 هللا َلوُسَر َّنَأ :- هنعٴللا ّيِضَرةَرْيَرُه يِبأ ْنَع حیجٌصلا يف
 لقي یز ۶ی 6 مک ٹو سس

 ۱ -.۹۹۷ يبلُطو يتاتقو

 یت

 ظافلألا هذهب ظفلتلا َّنَأ :ديحوتلا باتكل بابلا اذه ٌةبسانم
 تم سس تے ا ا

 ی ی اا نا

 ال ا ءاهب موزجم اهَدَعِب لعفلاو مان :آل : مكذحأ لقي ال

 .ِهكولْمَمل َكلَّذ لهي
 . ماعطولا نم م ارمأ ةزمهلا حتفب نت كيرلا

 عنا نئاطرملا ىف : یھٹلاو تولا أ : كير ءیٌضَو

 ةيبوبرلا عنم يف ٌصتخی ٌعنملا اذهو .ةبرلا وه هَّنأل ہناحبس هلل ةاَماضملا
 . ةبادلاو رادلاٌةِسر لاقيف هريغ فالخب ءناسنالل

 .هدي تحت ام ىلع ةسائرلا اهانعم ةّدايسلا َّنأل :ىدّيس لُقیلو

 )١( مقرب يراخبلا هجرخأ )۲٥٥٢( مقرب ملسمو )۲۲٤۹(.



 ے ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا

 قافتالاب هللا ٍءامسأ ْنِم ةبرلا َّنإف :ٍديسلاو ٌبرلا َنيب قرف كانه ًاضيأو

 اھم هَنأِب لوقلا ىلعو .رللا ءامسأ نم هنوك يف فلتخا ٍدقف ٍديسلا ِفالخب
 ."برلل ام لثم ٍلامعتسالا ةرثكو ةرهشلا َنِمُهَل سيلف

 ةارملا وهو كاملا : اهنم ةريثك ٍناعم ىلع ٌقلطي ٰیلوملا :يالومو
 .انه

 "هللا وه ةيدوبعلا ٌیحتسی ؛ يذلا أل : يتمأو يدبع مكدحأ لقي الو

 . قولخملا هم هّمحتسي ال ًاميظعت َكْلَذ يف َّنألو ؛ةناحبس

 ىلع لدت ال ظافلألا هذه َّنأل :يِمآلُغو يتاتفو ّياتف لقيلو
 . مظاعتلاو 9-0 اهيفو «يتَمَأو يِدْبَع ةلالدك ةيدوبعلا

 تلا ظافلألاب ظفلتلا نع الگ ىه : ثيدحلل ئلامجإلا ینعملا

 وأ ناس ل ناسا ڈور قالطإك لا عَم بدأ ةءاسإ اهيفو ءكرشلا ٌمِهو
 الگ دشرأ مث .ُهَدحو دوبعملا ةبرلا وه هللا ّنأل ؛ِناسنإل ٍناسنإ ةيدوبع

 ءمهوملا ظفللا َنِم ًاليدب نوكيل ؛هيف َماهيإ ال يذلا ميلسلا ظفللا ىلإ

 . ةديقعلا ىلع ًاظافحو ٍديحوتلل ةّيامح ةي هنم اذهو

 . يِتَمأَو يدبع : لوق ْنَع ّيهنلا هيف َّنأ : بابلل ثيدحلا ةبسانم

 : ثيدحلا نم ٌدافتسي ام

 . كرشلا ٌمِهوُت يتلا ظافلألا ِلامعتسا ِنَع ُيهنلا - ١
 . كرشلا ىلإ ةلصوملا قرطلا دس - ۲

 نم روذحم هيف ام ناكم ٌلمعتسيل ؛ هيف روذحم ال يذلا ليلدبلا ٌركذ - ۳

 . ظافلألا



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 هللاب لاس ْنَم ذري ال :ٌباَب

 : هلك هللا لوُسَر لاق
Eyمكاَعَد َنَمَو  

 اَم اوُدِجَت مل ْنِإَف ءهوثفاَکَف ًافو ذم مُكيلِإ تص نتو وبيج
 َف ْمُكنَأ اور یتح هل اوُعْداَف ؛ةنوٹفاکت

 . حیحص نسب يب ءاَسّنلاو دواد

 اق - اًمُهنع هلل ان َرَمع نْبا نع
 ل عاف مللاب ذاعتسا نم
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 ےس لاح ںیہ مدع يف ذأ : ٍديحوتلا باتكل بابلا اذه ةبسانم

 00 ِدیحوتلاب لخُي َكِلذَ ؛هل ِلالجإ مدعو لل ماظعإ مدع

 وأ مكَرش نع اوٹ نأ مامو هلا ىلإ اجل نم: يأ : مللاب ًداعتسا ْنَم

 . ثلا مسال اميظعت هنع هومكو هن ذاعتسا امم هوُعَتْما : يأ : هوذيعأف

 . لاب كلاس : لاق نا هللاب لاس ْنَم

 . مِحَر ةعيطق وأ امئإ لأي ملام َلَأَس ام E 2ف ات
 و

 . هِرْيَغ ْوَأ ماعط ىلإ : أ 00 0

 توغ اريج ئ٤ وبيجأف

 ٍناسحإ ّيأ مكيلإ ّنسحأ ْنَم : يأ اص نو

 يئاسنلاو ء٦ مقر) دیمح نب دبعو )01۰4 ء۷۲ مقر) دواد ونا هجرخأ (١)

 ذ.(۸۲ )٥/



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا

= 
 . ريخلل عماج مسا : فورعملا :ًافورعم

 .ُهْنِم ريخ وأ هلثمب هناسحإ ىلع : يأ :ۂوثفاکف
 . هتافاكم ىلع اوُرِدْقَت مل : ْيَأ :اوُدِجَتْمَل نإ
 . ْمُكَدْهِج ُهَل ٍءاعّدلا یف اوغلابق : يأ : خلإ . . .ُةَلاوُعْداَف
 . ثيدحللل ئلامجإلا ىنعملا

 هللا ىح ُميظعت اًهيف ءةمیظع ٍلاصخب ِثيدحلا اذه يف ي ُرمأ
 نمؤملا ٌّقحل ٌميظعتو «هب ذاعتسا نَم ةذاعإو «وب َلَأَس ْنَم ٍءاطعإب هناَحْبُس
 «ةردقلا ّمَم هنم نسحأ وأ هلثمب هناسحإ ىلع هِآفاكمو «هتوعد ةَباجإ نِ

9 

٠ 

 ےس

 مم حس رح ےس ےس

 . هنم هل ريخلا بلطب هللا ىلإ هتأفاكم ةلاحإب اهِمَدَع ْعَمَو

 مدعو هللاب لاس نم ءاطعإب هدا هيف 1 : بابلل ثيدحلا ةبسانم

 : ثيدحلا نم ٌدافتسي ام

 هل اميظعتو فالالجا ھاب لاس نم دزی ال هنآ -3
 . هنع ٌرشلا عفدو هتذاعإ ثبجو للاب ذاعتسا نم دا 5

 . اًهريغ وأ ةميلول ملسملا ةوعد ةَباجإ ةیعورشم ۳

 . ةردقلا دنع نسحملا ةأفاكم ةيعورشم - ٤
 . هتأفاكم ْنَع زجعلا دنع نسحملل ءاعدلا ٌةيعرشم 0

9 ۶ 



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا

~~ 

 ةّنجلا الإ هللا هجوب لأي
٤ 

 دال ب

 ۱ 2ھ ریہ وس ہہ 7 ہہ ل 7 7 7 3< 8ق ت ي س

 هللا لوسر لاق : لاق اًمهنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج ْنَع
 7 8 ےس 57 ےس تے ےس هر 6 ےس اس

 دواد وبا هاور .'''ةهىلا الإ هللا هجو ب لاشي ال » : اا

 ءامسأ ٌمارتحا ٌبجي هتأ :ديحوتلا باتكل بابلا ةبسانم

 لاسي لب ؛ ؛میرکلا هجري ةيويندلا بلاطملا نم يش لان الف ؛ هتافصو

 .ٍديحوتلا ِقوقح ْنِم اذهف «ةنجلا وهو ٍدصاقملا ُمظعَأَو ِبِلاطملا ُههأ هب

 . يهنلاب يورو يفنلاب يور :لأسُي ال
 عو هل الحس ای زنا هاون ام تر رم و

 . ماظعلا دصاقملا َنِم م اهيلإ ةليسو رهام وأ :ةنحلا الإ

 ميركلا هللا هّجوب ٌلأسُي ْنَأ الب ٰیھنی : ثيدحلل ئلامجإلا ىنعملا

 هل دصقُيو هل اميظعتو هلل الالجإ ءايندلا جئاوحو ةريقحلا رومألا
 . بِلاطملا ٌةياغ يه يلا ةنجلا ىلع هللا هج وب لاؤسلا

 رک ھے ا07 2 ّيهنلا هيف َّنأ : بابلل ِثیدحلا ةبسانم

 : ثيدحلا نم ٌدافتسُي ام

 . هتافص رئاسك هلالجب ُقِيِلَي ام ىَلَع ةناحبس هلل هجولا ثابثإ - ١

 )١( مقرب دواد وبأ هجرخأ )۷۱(.



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 = ٥

 . هتافصو هئامسأ مارتحاو هللا ميظعت بوجو - ۲

 ْنَأ نم عنملاو هللا هجو ب -اهيلإ ةلّصوملا رومألاو  ةنجلا ِلاؤس ڑاوج - *
 . اينُدلا جئاوح ْنِم ءيش وهب لأسُي



 ویحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 وللا يف َءاَج ام با
 ےس

 الف ام ٌءَىََس را نم اَنل ناک و َںولوُقَی ٭ : ىَلاَحَت هلا لوقو
3 

 ر و

 لړ لتملا مھَيلَع بوک ک نیلا بل كيوي ىف مك ول ڈول : ةیالا مامت

 يلع هللا کیو ىف ىف ام ٌصِخَمْيلَو مءکِروُذَص فام هللا لِتَتِلَو مهمج

 .۹4 يت ےہ

 ِدیحوتلا لامك ْنِم نأ :ِدیحوتلا باتكل بابلا اذه ةبسانم

 رعشي وهو ءانيش يجمل (ول) :لرق الو ؛ردقلاو ءاضقلل ةالسنمالا
 .ٍديحوتلاب لخم اذهو ردقلاب اضرلا مدعب

 . هنع يهنلاو ِدیعولا َّنِم : يأ : وللا يف َءاَجام

 ا ار دب رع تاک ےن ود

 . انيلإ ٌرايتخالا َناَك ول : يأ ::يشرمألا َنِم ال َناَك ْوَ

 هذه يف ام َلِتُق ْنَم ليف اَمَلَو ابلغ اَمَل : يأ :6هه 6ل ام



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
- 

 . ةلاحم ال "ئاك هللا ءاضق أل
 . ربتخي : يأ : هللا يلتبيلو

 . يقافنلاو صالخإلا َنِم ْمُكبوُلُق : يأ :ْمُكِروُدُص يف ام
 . تاينلا ّنِم هيلع يوطنت ام ُرْيَمُي : يأ : مُكبولُت يف اَم صخميلو

 ُهَلَعْفَي امنإو ِءالتبالا نَع ٌيينغ وهف بولقلا يف اَمب : رودصلا ِتاذب

 ٠ .ةباقعلاو باوثلا هيلع َبّترتیلو سال رهظيل
 هّمكي ناک ت ا دلل" ريخي : ةيآلل ٌيلامجولا ىنعملا

 عفو امل طّخستلاو ردقلا ىلع ضارتعالا َنِم ٍدحأ ةعقو موي نوقفانملا

 ام انيلإ ةروشملاو ٌرايتخالا ناك ول :نولوقي مهتأو ثلا نم مهيلع
 ام َّنأب مهيلع هللا ًدرف «لتقلاو ةميزهلا ّنِم لصح اگِم انوَجتلو ؛اًنجَرَخ

 كل تر و NS e ل 2ک دقم”وردق لصح

 ۱ ۱ .اتیش يجي
 ؛زوجي ال ةردقملا رومألا يف (ول) : لوق َّنأ : بابلل ةيآلا ةبسانم

 . نيقفانملا مالك ْنِم وهو

 : ةيآلا نم ُدافتسُي ام

 طُخستلا ىلع لدت اهّنأل ؛ةردقملا رومألا يف (ول) : ٍلوق ْنَع ُيهنلا - ١
 END لوق اّمأ «سوفنلا يف نازحألا دّدجتو ردقلا ىلع

 . ریخلا يف ةبغرلا ىلع لدي هّنأل ؛هب سأب الف ةعاطلا ِتاوف

 .ِهِطْحَسَت مدعو ردقلاو ءاضقلل مالستسالا ةيعورشم ٦

 . ردقلا َنِم يجني الر ذحلا ا

 لوچ سا تقوی ۷7 بالف لحم يف ثوملا هيلع بيك ْنَم لأ -
 . هنع عانتمالا



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا

 ےٹنک نإ توملا مڪرشآ نع وردا لق # :ةيآلا مامت

 . 1158 :نارمع لآ] €( نیو دص

 اوُمَس «نيدهاجملا نيملسملل اولاق :يأ : مهناوخإل اولاق

 . بسنلا يف مهناوخإ : لیقو «رهاظلا يف مهتقفاومل ؛ مُهتاوخإ
 . داهجلا نَع : يأ :اوُدَعَقَو

 . دوعقلا یف : يأ : اًنوُعاَطأ وَ

 . لتقن ْمَل امك : يأ :اولِتق ام
 ه وع

 . ءالؤهل : يأ : لق

 . اهنع ُۃوُکَفْذا : يأ : توملا ٌمُكِسِفنأ ْنَع اوءرداف

 . هنم يجي دوعقلا نأ يف : يأ : نیقواص متنك ْنِإ

 نيذلا نيقفانملا ىلع یلاَعت ٌركني :ةيالل ئلامجإلا ىنعملا

 اوُعِمَس ول : ٍدحأ م مو او ہللا لوس ۾ عم جَرخ ْنَمِل مهلوقب ردقلا نوض راعي
 مهيلع ٌدريو ليف ْنَممَم اوف ام جورخلا مدعو دوعقلاب مهيلع اَنكروُشَم

 توملا اوُعقديلف هيلع بيك ْنّمَع لتقلا عفد ىلع َنوُرِدقي اوناك ْنإ مها

 اهنع عفدلا ىلع اوُرِدْقَي مل اذإف ءاهنع عفدلاب ئلوأ يهف مهسفنأ ْنَع

 . ئلوأ باب ْنِم اًهُريغف
 تامس ْنِم ةرّدقملا رومألا يف (ول) : لوق ة َّنأ : بابلل ةيآلا ةبسانم



 بيحوتلا باتك حرش يف صخلملا
= ۹ 

 وم ٭

 . نیقفانملا

 ۱ ٠ ةرآلا ٠ ڈا

 هجو ىلع (ول) : لوق ْنِم ٌريذحتلا - ١ - ور ةضراعملا هج 5 و ا ىلع فّشأتلاو ردقلل ةض تو

 ا .تئاضملا

 1 م ا ٌمالستسالا ٍناميإلا ئضتقم نأ (E مالستسالا دع ناو 2 8

 راسا 5 ۱ . نیقفانملا ِتافص نمل

Oلم نم مهريغو نيقفانملا ةلداجم ةيعورشم  

 . ْمِهِليِطاَبَأ ضفُحَدَو ْمِهِهَبْش
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 هللا لون ن7 -هنع هللا يضر- هريره يبأ نع حیجٌصلا يف

 نرجع الو شاب نوتشاو «كعفني ام یلَع صرخ ا» : لاق ال

 ه ھر رس

 ءاذكو اذك َناَكَل ؛اذك ُتَْلَعَف E لقت الن َءيش كباصآ ْنِإَو

 .٠>«نایشلا مَع تولو ؛ مک ءا شا ْدَدَق : لق نكَلَو

 متعب محم ىلا ئا جا يف

 . عسولا ٌغارفتساو ٍدهجلا لب : وه ٌصرحلا : صرحا
 . كداعمو َكِشاَعَم يف : ينعي : ٌكُعْفني ام ىلع

 ْنِمَال هللا ّنِم كرومأ عیمج یف ةناعإلا بلطا : يأ :رشاب ْنِعتساو

 ام بلط يف طرق هما : اهحتفو ميجلا رسكب : نّرَجعت الو

 . لسكلاو زجعلل ًاملستسمو ء ردقلا ىلع ًالكتم َكَعَفني

 دعب دوصقملا لصحي ملو ٌرمأ َكَبَلَع ْنِإو : يأ ٤: یش َكباصأ ْنِإو

 ۰ . ةعاطتسالاو دهجلا لذب

 كيلع يِدُجُي ال لوقلا اذه َّنإف : يأ :اذك ثلعف يّنأ ول : ْلُقَت الف

 ٌبجاولاو نوكي نأ بال هرّدق ام ٌنأل : يأ : هللا ُرَد

 َتاف اَم ىلع ِفّسأتلا َنِم اًهيِف اَمِل : يأ : ناطيشلا لمع ختفت وَ إف

 .(۳۷۰۱ )٢/ ۳٦٦٣ ذو )۲7714( مقرب ملسم هج رخأ ۱ )١)



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 .ردقلا مولو ٍنزحلاو ٍرّشحتلاو

 ِثیدحلا اذه يف يب ٌئيبنلا ٌُرمأي :ٍثيدحلل ٌيئلامجإلا ىنعملا
 ٍبّقرتو ءاَهِ مايقلا يفرشاب ةناعتسالاو «لامعألا ّنِم عفانلا ىلع صرحلاب
 ناك اًگلو «ٌعْفني ام ىلع صرحلا يفاني َهَنأل ؛ زجعلا نَع ئهنيو ءاهِتارمث
 مدعو ٍلُّمحتلاو ربصلاب َرمأ ايندلا هذه يف بئاصملل ًاضرعم ناسنإلا
 عم ائيش يِدجُي ال كلذ َنأل ؟ تقرت ولا ول «ُتلعف ینا ول : و

 7گ ےاس اف ناقلات ن اسيتإلا ىلع فيها

 َدّنع (ْول) :لوق ْنَع يهنلا هيف َّنأ : بابلا يف ِثیدحلا ركذ ةبسانم

 . ةدسفملا َّنِم اًهِلوق ىلع ُبّئرتي ام َنايبو «بئاصملا لوزن
 اتيا رم انه ان

 .يابسأ ٍلذبب ٍلجآلاو ٍلجاعلا عفنلا بلط يف داهتجالا ىلع ثحلا ١-
 نَع ٰيهنلاو ٍةَعفانلا ٍلامعألاب مایقلا يف رشاب ةناعتسالا بوجو - ١

 .ةوقلاو ٍلوحلا ىلع دامتعالا
 . بابسألا ليطعتو ةلاطبلاو زجعلا ِنَع ٌيهنلا 7
 بلط يف ّيعسلاو ٠ تاسلا لذب یيفاتُي ال هَّنأو ردقلاو ء ءاضقلا تانثإ ے٤

 . تاريخلا

 . بئاصملا لوزن دنع ربصلا بوجو - ٥

 هنايبو بئاصملا لوزن دنع طُُخستلا هجو ىلع (ول) : لوق نع ٌيهنلا - 5
 ۰ ا

 . ٍناطيشلا ديك نم ٌريذحتلا ۔۷

= 



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
- I 

 جیرلا بس نع يهنلا باب

 ل هنع هللا يضر - ٍبْعَك نب يبا ْنَع

 كلأست اإ هللا ١: 02 7 وُهَركَتاَم ميار اذ حيلا اوُبُشَت آل»

 نم كب ذوعنَو هب ترمآ اَم رْيَخَو اهيف ام ریَخَو حبّرلا لَه ِرْيَخ نِ

 هڪڪص “هب ْتَرِمُأ ام شو اًهيف اَم رسو حبّرلا ِهِذَه

 . یذمرتلا

 وس رس ہیر دب ا ۶

 ١ ٍديحوتلاب لخم اھُبسف ءورمأب يٍرْجَت اهنأل ؛ ؛ ىَلاَعَت هللا وهو

 ءارقلا ديس ييراصنألا يسيق نب بعك نب ا : وه نبأ :مجارتلا

 : ٍليقو ءّرمع ةفالخ يف تام : ليف ءاهّلك دهاشملاو ًاردبو ةبقعلا َدهش

 . هنع هللا يضر ھ٣٠ ةنس َنامثع ةفالخ يف

 ررض قوحلل اًهوئعلت الو اًموُمتشت ال :يأ :حيرلا اوّبست ال

 وأ اهدرب وأ اهّرح ةدش اّمِإ حيرلا ّنِم :يأ :نوُهَرْكَت ام ْمشیأر اذإف ۱

 ظ ۰ . اهتوق
 اًهريخ هلاؤسب اًهِرّبدمو اًهَقِلاخ ىلإ ٌعوجر : خلإ . . .ّمهَّللا اولوقف

 )١( دمحأو «(7701) مقرب يذمرتلا هجرخأ )٥/ ٦٦٢۲۳.
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 ي س يي بيبي

7 

 لب دشرأ مل نانا اسر كسرت سہ یس

 اَمِل ؛اًهّرش ْنِم هب ةذاعتسالاو اًهريخ ْنِم ِهِلاؤسب اهقلاخ ىلإ عوجرلا ىلإ

 .ٍديحوتلا لهآ لاح وه كلذو - ىلاعت ا از

 . حيرلا ٌبس ْنَع يهنلا هيف نأ : : بابلل ثيدحلا ةبس

 احم

 اح ىلإ تل رف ردم ع اھ ا م نق وتلا با
 .اھربدمو

 .َقلَع اَم رش نم هب ةذاعتسالاو هللا ىلإ عوجرلا -۔ ۲
Eٌشلاب ةرومأم ٌنوكتو ريخلاب ةرومأم نوكت حيرلا نأ . 

 نم ةمالسلل ُهَّركي ام ٌناسنإلا ٰیأر اذإ عفانلا مالكلا ىلإ داشرإلا - ٤
 یش

 ےگ 2

23 0 0 



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 ىلاعت هللا لوق ُباَب

 ےس

 ا ر لو ید صحمیلو مكحروُدَص ىف ام هل نا کتب تپ

 ۱٥٤[. :نارمع لآ] 4:9 روُدٌصلَا ِتاّذب

 اب نظلا ّنسح نأ ىلع ةيبنتلا : ِدیحوتلا باتكل بابلا اذه ٌةبسانم

 .ةيسرتلا اگلا ريع ذا و سیف سرور
 . نيقيلا ٌفالخ  لصألا يف نظلاو ءنوقفانملا : يأ : نوُبظي

 . قحلا ٌنظلا ريغ : يأ : ٌّقحلا ريغ

 لهآ ىلإ بوسنملا ّنظلا : يأ (ٌّقحلا َريغ) ْنِم ٌّلدب : ةيلهاجلا َرظ

 ۱ لبق امك لق اجل اب فا ريل as ہلا نأ اودقتعا ثيح لهجلا

 .مالسإلا
 .(نوتظی) نم لدب :نولوقي

 مالا و : يأ يفنلا ٰینعمب ٌماهفتسا : ءيش ْنِم رمألا َنِم 6ل له

 َنِم انل قبي ملف اًنسفنَأ ريبدت ْنِم اَنْعِنُم ْدَق وأ .طَق ٌبيصن رفظلاو رصنلا

 .ٌءيش رمألا

 لب ءيش رمألا َنِم ْمُكرْيَعِل الو ْمُكل سيل : يأ :ش هلک رمألا َّنِإ ْلُق



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا

= 1 
 . ةَدارأو ٌهَءاَش امل دار ال يذلا وهف هل هلك ملا

 . بيذكتلاو راكنإلا َنِم : يأ : مهسفنأ يف َنوُفْحُي
 بلطو ناميإلا نم كل نوُرِهْظُي يذلا َريغ : يأ : كل نوبي ال ام

 ۱ . داشرتسالا

 .وللا يف َءاَج اَم باب يف اًهُحرش َمَّدقت تادرفملا ةيقبو

 موي نيقفانملا ّنِم َلّصَح اًمع ىلاَعَت ٌربخي : ةیالل ٌيلامجإلا ىنعملا
 Ns yg فر ھ2 ےل سل
 مهل ًاعبت ُهُباحصأو هايي لوسرلا ناكو مهيلإ ناك ولّرمألا َّنأو « ٌلِحّمضيس
 مُهبذكأف ؛ مهل ُرفظلاو ٌرصنلا َناكلو «لتقلا مُّهَباصأ امل ؛ مهنم نوعمسي
 هب قبس ام الإ ثدحی الو ُنوكي ال هنأ نيبو ءٌرظلا اذه يف لجو رع هلل

 0 ظ . هئاضقل دار ال هنأو قباسلا هباتک هب ٰیرجو ةردقو هّؤواضق

 ٤ فلا افت ا

 لخمضت ةرهكيس ةلآذإ ىلا ىلع لطابلا لیتی هللا نأ نط نم نأ ے٦

 َّنظ ٌّقحلا َريغ هللاب ّنظ دقف ُهَدعب ٌموقي ال ًالالحمضا حلا اَهَعَم
 . ةيلهاجلا

 . ًانايحأ لطابلا روهظ ْنم هللا هيرجُي اًميف ةمكحلا تابثإ - ۲

 بت لكي رو دعنا دنع او ھا رفع 5
 . قافنلا

 .ردقلاو ءاضقلا تابشإ - ٤

 ہم نا فو درو 0

 . ىَلاَعَت للاب ّنظلا نسح بوجو - 5

1 

A 



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 ےس مسار ےس اک ےہ کر ظ

 3 ةرياد مہیلع وسلا ىرظ اب يا لا # : ِهِلْوَقَو

 ھ6 67
 سا تس ريغ ۲ جس سري ے ےس ۔ے۔ ےک

 تاسو منهج مهل دعاو رهو ره هلأ بضَعو وج

 ۲1 حتفلا] €( امم

 . تاقفانملاو نيقفانملا ابی نيا ١ يأ : نيّناَظلا

 ا وهو ِءوسلا رمألا ٌنظ : یس وہ حتفب : ءاوشلا رظ

 نينمؤملاو اوسر صل
 ال مهل ةمزال لذلاو باذعلا ةرئاد ۰ : ِءْوَّسلا ٌةَرئاد مهيلع

 ْنِم مهَدَعِبأو مهيلع طخ أ : مُهَنَعَلَو مهيلع هللا بضغو

 . هتمحر

 . ةرخآلا يف هَل ايه : يأ : مُّهَل دعأو

 . باذعلا ةديدشلا َرانلا ا : منهج

 . ةمايقلا موي هيلإ نوُريصتي ًالزنم : يأ :ًاريصَم ثءاسو

 يف هللا نوُمِهَّتي نيذلا ىلع : ىلاعت لوقي : ةيآلل ئلامجإلا ىنعملا

 ىلع  «ةعابتأو هّباحصأو ةي ةلوسر ُرصني ال هنآ َنوُظيو ءهمكح

 یش یس يسيل ہم سچ :اد ۔ مهئادعأ

 إراصٔي ام“ رش يه اهيلإ نوُريِصَي ًاران

 ىلع نزوح ضني 2 دع ص۴ : بابلل ةيآلا ةبسانم

 ظ ا



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
۷ - 

 : ةيآلا نم ٌدافتسُي ام

 . هب ٌنظلا نسح بوجوو هللا نظلا ہوس نم ٌريذحتلا - ١
 . ءوسلا ٌكرظ هب ّنظ دقف ُهئيدو هلوسر رصني ال هللا َّنأ ّنظ ْنَم نأ - ۲

 . مُهْنعليو هئادعأ ىلع ٌبضغي هنأب هللا فصو - ۳
 . نيقفانملاو رافکلا ةبقاع نايب - ٤ , ا



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
×× ۲۸۸ 

 ٌنظلا اَدَهَرْمُف١ : ىلوألا ةيآلا يف للا همحر- مّجَملا نبا لاق

 ام َّنَأَو لجَمضيس ُهَرْمأ ٌنآَو هلوشَر ُرُضَنَي ال ةتاَحْبش هاب
 ِراکنِإَو ةمكجلا راكنإب رصف «هتمكجو هللا رَدَقِبْنُكَي ْمَل مُهَباَصآ
 اَذَهَو ءهّلك نیڈلا ىَلَع ُهَرهظُي ْنَأَو ِهِلوُسَر َرْمأ َمِيب ْنَِراَكْنإَو «ردَقْلا

 .حْتفلا ةَروُش يف َنوُكِرْشُملاَو َنوُقِفاَمْلا ُهََظ يِ ِءْوَسلا نظ َوُه

 قيل امو احبس هب قيل اَمرْيَغ ٌنظ هنأ ؛ِءوَسلا ٌنظ اَذَه ناك اَمَنإَ

 . ٍقِداَّصلا ِهِدْعَوَو ہِدْمَحَو هتمكحب
 لحمض ةَرَقتْسُم َةَلاَدِإ ّقَحْلا ىلَع َلطاَبْلا ٌليِدْي هنأ َنظ ْنَمَق

 نأ َركْنأ وأ ءِهِرَدَقَو هِئاَضَقِب ىَرَج اَم َنوُكَي ْنآ رکا وأ «ٌقَحْلا اَهَعَم
 َكِلَذ نأ َمَعَّر لب َدْمَحْلا اَهْيَلَع قجتشَي ِةَمِلاَب ٍةَمْكَحل هَر نوک

 62 راتلاى اورم َ ليو فك لأ نط كرد ا» ف ٍةَدَوَجُم کیم
 ءمھی صحي اَميف ِءَّْسلا ّنَظ شاب َنوُتَظَي سالا ُدَتْكْأَو .[۲۷ :ص ةروس]
 ُهَءاَمْسَأَو هللا فرع ْنَم الإ كلذ نم TT مهري ُهَلَعْفَي اًميفَو

 . ٍقِداَّصلا ِهِدْعَوَو هِدْمَحَو تَمَحح َبَجوُمَو هِتاَمِصَو
 ْنِم ُهْرِفْعَتْسَيَو هللا ىَلِإ ْبَْيَلَو ءاَذهِب ِهِسْفَتِل حصاَللا ُبيَِّللا ِنَتْعَيْلق

 ہل مامو ردَقلا ىَلَع اتع ُهَدْنِع تیآرت تشم نَم تشق ولو
 ربیع ےس

 تا لع ك و یکسر لف اكوا درک نأ یک ناک ص



 ع ۹ٴذ
 5 س 2 « 0-0 و 6 ~9 و بو 28

 ةميظع ید نم ڪپ اهنم اوبل نإف

 تا ےس و ےس 49 ےن ےس ےس

 ةعقو ُهْنَتَکضت ام ىلع مالكلا يف داعملا داز يف : يأ : ميقلا نبا لاق
 . ةميركلا ةيآلا ٰینعم ٌحيضوت انه همالك ركذ ةبسانمو ءدحأ

 ريع لاو توني # : ىلاعت هلوق يف روکذملا يأ :ٌنظلا اذه َرسُف

 . ١54[ :نارمع لآ] 4 یقحلا

 گنا هل نقلا ى فالتو تمل :ىأ لخفض
 . ءيشلا باهذ : لالحمضالاو

 N طاس یا لک
 ةمكحل ْنکَي مل ٍدحأ ةعقو يف ُهاَرجأ ام َّنأ : يأ : ةمکحلا راكنإب

 ٌمُكِروُدُص ام هلآ تبل : ىلاعت هلوقب اهيلإ راش يتلا يهو ٍةغلاب
 نا لا 4ر ودّصلَا ِتاّدب يلع هاو گولف فام َصِخَسَيِلَو

 .اولتف ام اوجرخي ْمَّلو انوعاطأ ْوَل مهّنأ : يأ : ردقلا راكنإو
 اورهظ امل نيكرشملا َّنأ اوُظ ٌثيح :هلوسر ُرمأ می نأ راكنإو

 .هلهأ داب دق ٌمالسإلا َّنأو ةلصافلا اهنأ ةعاسلا كلت

 نيقفانملا نع هللا هركد دلا َنظلا : يأ : حتفلا ةروس ىف

 کک لات الا ام رت یم رسا رس يف جيك لا
 ٠ .[0:منلا] € . .عَوَنل

 . ةبلغلاو ةلودلاُهَل لعجي : يأ : لطابلا ليدي
 . هيلع ًاضارتفاو ًاضارتعا : يأ : ردقلا ىلع ًاتنعت
 .ردقلا ىلع ضارتعالا اذه ْنِم : يأ :ٌرثكتسمو لقتسمف



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا
 |١ سه

 e أ : اهنم جنت نإف

 .ةميظع یت یز را تو | :ٍةميظع يذ نم جنت

 َكّتظأ يأ ةزمهلا رسكب : َكلاَخِإ

 ردقلا ىلع ضارتعالا نِ :ایجان



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 م ۹٦

 ردقلا يركنُم یف َءاَج ام باب

 5 ول ؛ِهِدَيِب َرَمَع نبا سقت یذلاَو و :َرَمُع ُنْبا َلاَقَو
 هم "للا هب ام لا ِلیبَس يف ُهَقَمْنأ مث ابذ دُحَأ ثم ْمِهِدَحَأل
 :ُناَمْيإلا» : ا ّيِبَنلا ٍلْوَقِب َلَدَعْسا مَ .(ردقلاب ¿ نمي یتح

 ا تی مس و مس ہر

 هاو ہاور ۱٩ش

 الإ متی ال ةيبوبرلا ٌديحوت ناك اگل هنأ : ديح وتلا باتكل بابلا ةبسانم

 ENE Sol ءردقلا تابثإب

 ۰ ا کاج

 حتفب : :ٌرَدَقلاو . ِدیدشلا ِدیعولا ّنِم : يأ : ردقلا يركنُم يف َءاَج ام

 . نوكلا يف يرجي امو ءاضقلا َنِمٴللا هري ام : لادلاو ٍفاقلا
 . ماشلا ةھج نم يبنلا ةنیدم برقب لبج ِنْيتَّمضي : رم

 .ناميإلا نَع ٌليربج هّلأس اگل : يأ : ةي ييبنلا لوقب لدتسا مث

 ْنمف ٍناميإلا ٍناكرأ ْنِم ردقلاب َناميإلا دع ةي ٌيبنلا َّنَأ : لالدتسالا ُهُجوو
 . نيقتملا ْنِم الإ ُلبقی الٴللاو ًايقتم ًانمؤم ْنَكي مل هَرکنأ

 نباو (5519) مقرب يذمرتلاو (۹۵١٦٥ہ) مقرب دواد وناو (A) مقرب ملسم هجرخأ (١)



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا =

 اًمل-امهنع هللا يضر َرمع َنب هللا دبع َّنأ : رثألل ٌيلامجإلا ینعملا
 نِي اوجرخ دق ٍدِسافلا داقتعالا اذهب مهن نیب َردَقلا نورك اموق نأ هع
 يدعي كلذ ےلع لسنا سل وفآ نم ذاضأ اوكا ج لل

 ةتسلا ناميإلا ناكرأ دحأ ردقلاب ناميإلا َّنأ هيف درو يذلا اگ لوسا

 . عيمجلاب ٌرفاك وهف اًهضعب َدَحَج نمف ؛ ًاعيمج اهب ناميإلا بجي يتلا
 . ردقلا يركنم مكح نایب : بابلل رثألا ةبسانم

 : رثألا نم دافتسي ام

 .*ذك ردقلاراكنإ ذأ - ١

 ا ےک
 . ةنسلاو باتكلا َّنِم ماكحألا ىلع ُلالدتسالا 5و



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 جت نل كن! يبا : هبال لاق هنأ : : ٍتِماَّصلا نب ةداَبُع ْنَعَو

 امو كطفل َكتليخبي کي مَن كيا ام نأ ملْعَت یّتَح ٍناَميإلا مْعط
 م لَو نإ" : لومي 0 ةا نكي انا
 : لاق ؟ُبتكأ اَداَمَو ءٌبَر : لاقف . تكا هل لامن ملقلا لا َقلَخ
 ُتْعِمَس ىب اي .«ٌةَعاَسلا موقت ىَّتَح ٍءْيَش لک َریِداَقَم بتكا

 . 2يّنم َسْيِلَف ؛اَذَه ِرْيَغ یلَع َتاَم ْنَم» : لومي كولا َلوُسَر
 : هَل َلاَقَق ملقلا هللا َقلَخ ام ل

 . «ةَمايَقلا مْؤَي ىلإ نِ اك َوُه اَمب ةعاّسلا كلت يف َىرَجَف ء«ْبَتكا

 مل مف ایک هللا تو لاق : لاق بهو نبال ةياور يفو

 لوا نِإ) :َدَمحأل ِةَياَوِر يِفَو

 مجارتلا

 ْنِم وهو لگ ّيبنلا دهع يف دلو هداه ني ديلولا وه ہال لاق بأ

 . هللا همحر َنيعبسلا دعب تامو ء نیعباتلا رابك

 ةيقفلا ٌةقثلا یرصملا ملسم نب بهو نب هلا دبع وه :بهو ُنبا ١-

 . هللا همحر ھ۱۹۷ ةنس يفوتو ھ١۱۲ ةنس دلو كلام ٌبحاص

 اَمُهَقاذ ْنَم ًامعطو ةوالح هل َّنِإف ؛هتّوالح :يأ : ناميولا معط

 اَهْيَلَع امو ايندلا نع یّلست

 : خلإ . . َكَقِطْسُيِل ْنُكي مَن َكباَصأ ام

 . كّبیصی نلف كيلع ْرَّدقُي مل امو كَرَواجتي نلف ٌرشلاو ريخلا



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
I= 
 . قبس ام ىلع ةدابع ْنِم لالدتسا اذه : خلإ . . .هللا لوسر ثعمس

 قلخ لبق هللا هّقلخ ٍءيش لو وه : يأ :ملقلا هللا قلخ ام لوأ نإ

 .ًاقلطم ِتاقولخملا لوأ وه َسیلو «ضرألاو ِتاومسلا

 . ردقلاب ٍناميإلا ريغ ىلع : يأ : اذه ريغ ىلع تام نم

 ٍلاعفأب ميدقلا هللا ملعل ٌركنم هنأل ؛هنم ٌءيرب انآ : يأ :ينِم سيلف
 . رفاك وهف كلذك ناك نَمو دابعلا

 . هقلخ يف ُءاَضَفوٴللا هرَّدق امب : يأ : ردقلاب ْنمؤي مل ْنَم
 ةماتلا هللا ةردق دحج ہن ؛هتعدبو هرفكل : رانلاب هللا ةقرحأ

 قلصرو یک باكو 7 لكل هقلخو ةذفانلا ةتئيشمو

  هنع هللا يضر - ِتماصلا رکا نأ : رثألل يلامجإلا ىنعملا

 ىلع ٌبترتي ام هل نيبيو ءهّرشو هريخ ردقلاب ٍناميإلاب ديلولا هنبا يصوُي
 امو ير واهلا ىف نل تالار تا تالا و وج ملا

 «ةرخآلاو ايندلا يف ريذاحملاو روتا نم ردقلا راكنإ ىلع ٌبترتي
 ريداقملا َرَّدَق هللا َّنأ ُثبثت يتلا لَك لوسرلا ةنسب ٌلوقي ام ىلع ٌلدتسيو

 ءيش ٍنوكلا يف عقي الف «ِتاقولخملا هذه دوجو لبق اًهتَباتكب ملقلا َرمأو

 . ردقو ِءاضقب الإ ةعاسلا مايق ىلإ
 م ريذحتلاو ءردقلاب ناميإلا بوجو هيف نأ : بابلل رثألا ةبسانم

 ۳ كلذ ىلع بترتملا دخولا ایس رفکلاو هراكنإ
 ٠ : رثألا نم دافتسي ام

Ss | 

 دتا اکر لع ةفردملا دخلا ةنعولا ١

 . ةعاسلا مايق ىلإ هب ةابقتسملاو ةيضاملا ريداقملا ةباتكو ملقلا تابثإ - '"*”



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا
1 - 

 E تا :َلاَق ٌيِملْیڈلا نبا ِنَع ِنَنُعلاَو دّْملا يفَو
 ےس بیعت و

 ےک یا ؟ردعلا ن یش يجف ىف ؛ ُتلُقَف ءِبْعَك

 هلل لبق ات اج و یہ وس رک :لاَقف يل نال

 ٦  021اذه رْيَع ىَلَع ٌتِمْوَلَو 2

 يرو ناما ةقْيَلُحَو وشم نول دب ُۓیَتَأَف لاق . راّثلا لهأ

 تب دح “۲ هلک يلا نع كلذ لثمب ين ةَح ْمُهَلَكَف ؛ ِتباث نت

 اه يبول

 رابك ْنِم ةقث ٌيمليدلا زوريف نب هللا دبع : وه ٌئمليدلا نبا :مجارتلا
 . باذكلا ّيسنعلا دوسألا لتاق وريف ُهوبأو . نيعباتلا

 دواد يبأ ننسو يعل ما ےک : يأ : ننسلاو دنسملا يفو

 . هجام نباو
 . ٍدحج ىلإ يڈؤی*بارطضاو كش : يأ : ردقلا نم ٌءيش يسفن يف
 . دیدحت ال ٌليثمت اذه : خلإ ٠ . تقفنأ ول
 .هردقو هللا ءاضقب ةنئاك رومألا عیمج َّنأب : يأ : ردقلاب نمؤت یّتح
 . ردقلاب ٍناميإلا ريغ ىلع : يأ :اذه ريغ ىلع تم ولو

 دنسملا يف دمحأو ء(۷۷) مقرب هجام نباو ء(۹٣٦) مقرب دواد وبأ هجرخأ )١(

 . (A۱۷) مقرب نآمظلا دراوم يف امك نابح نباو )000۵۹ A0 «1A1» ۱۸۲ /ه)



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
= 

 ءِناميإلا ٍناكرأ ْنِم انكر تدحج كنأل : يأ : رانلا لهأ ْنِم تنكل

 اوس دك سامنا دعو هك ےس

 ثدح هنأ ٌئمليدلا زوريف نب هللا دبع ٌربخي : رثآلل ٌيلامجإلا ىنعملا

 درج ىلإ كالذي يضلل ذأ یس سس ای ھر

 - لاكشإلا اذه لحل ؛هللا لوسر ةباحص نم ملعلا لهأ لاس تهدد

 ہللا ِكوقب ًالَمَع هيلع َلكْشأ اَمَع َءاملعلا لاسي نأ نمؤملل يغبني اذكهو

 [ 57” لحنلا ةروس] # . .@ نوماس ال دن نإ كلا لهآ التت اولعسف . .٭ : یلاعت

 ْنَم داو . ردقلاو ِءاضقلاب ِنامیإلا َنِم َدْبال نار ناک اللا ءال وه ُءاتفأف

 . رانلا لهأ ْنِم ناك هب ٌنمؤيال وهو تام

 7 یت ردم

 . اپ مهّيبن نع ْنَع ةباحصلا ُهاَوَر يذلا وه

 دووم

 ردنلاب نيا من ىلع ڈیدشلا ٌةيعولا 58 ١-
 . هريغو داقتعالا رومأ ْنِم لكشأ مَع ءاملعلا لاوس -
 سانلا َنيِب ملعلا رشنو تاهبشلا َفشك ءاملعلا ةفیظو ْنم نأ ۔۳



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 نيروصمملا ىف َءاَجاَم باب

 : اپ هللا لوس لاق لاق هنع هللا يضر - ةَرْیَرُم يبأ ْنَع

 :A ؛يقلڪک لحي َبَمَد نِ ملا ْنَمَو : ىلاعت هللا لاق»

 .ۂاَجَرْحا ريش اوُقْلْخَيل وأ «ةَبح اوُقْلْخَيل وأ د

 كرشلا ةليسو ٌريوصتلا ناك امل : ديحوتلا باتكل بابلا اذه ٌةبسانم

 اهو همم رحبت اعل ےتلناالج تا جتا قوت تسان ءدیحوتلل داضملا

 . ِدیدشلا ديعولا نم هيف درو
 . ِدیدشلا ِدیعولا نم : يأ : نيرّوصملا یف َءاَج اَم

 .ہنمُملظأ دحأ ال : يأ :ُخلظأ نمو
 . هللا قلخ يِهاَضُيروصملا َّنأل : يأ : يقلَكك ٌقّلخي

 وافر ھر جم اوقلخيلف
 ۱ یس

 ظ كاي
 ہمہ يأ :

 . رخآ ٌريجعت : وكلشي أ

 . بوبحلا ّنِم رخآ عون : ًةريعش

 )۲١١۱١(. مقرب ملسمو »)0 40۳) مقرب يراخبلا هج رخأ (۱)



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
a= 

 هنأ لجو رع هّبر نع ةي ٌئبنلا يوري : ِثیدحلل ٌيلامجإلا ینعملا
 هنأل شا يتلخ ِلکش ىلع روصلا وصی نّمم املظ ڈش دحأ ال : لوقي
 هرجع بیو - لجو ٌرع هللا هاّدحتي مث .هلعف يف هللا ةهباشم لواحي كلذب
 نأ نع ةجاع وه ليا ةوذلا یخو هاف رلظم وهو یق شما یل دا نع
 مهل ةردق ال كلذ عمو ءُریغصلا دامجلا وهو كلذ ْنِم ٰیندآ وه ام قلخب

 . قلخلاب درفتملا وه ش هللا نال ؛ هلک كلذ ىلع

 ءريوصتلا ميرحت ىلع لدي هنأ : بابلا يف ِثیدحلا اذه ركذ ڈیسانم
 . ملظلا ملظأ ْنِم 7

 : ثيدحلا َنِم ٌدافتسُي ام

 ملظأ ْنِم َروصملا أو دجو ةليسو يأبو ءريوصتلا ميرحت - |
 . نیملاظلا
 . ملكتي هنأ هللا فصو - ۲

 . قلخلا يف هتكراشمل ٌةلواحمو ہللا قلخل ةاهاضم َریوصتلا نأ - ٣
 . ىَلاَحَتو ةناحبس هللا صئاصخ ْنِم ٍقلخلا ىلع ةردقلا نأ - ٤



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
۳۹۹ = 

 n ل 7 ري. 06 رف لن 1 سش سس ےس 9

 اہ هللا لوسر نأ :  اهنع هللا يضر - ةشئاع ْنَع اَمُهَلَو

 قلخب نوئهاضُب نيذلا ةَمايقلا موي ًاباذع سانلا ٌدشأ» :
 ۱ ص

 ھا

 7(« هللا

 . ملسمو ٌيراخبلا : يأ :امهلو

 اات ام کنار تر اتر :قآ : هللا قلخب َنوُتِهاَضُي

 رجزلاو ُیھٹلا هاب اربح ا یی :قيدحلا ةرامجالا سلا

 ىلع اوُمدقَأ مهنأل ؛ةرخآلا رادلا يف ًاباذع سانلا ٌدشأ نيروصملا َّن

 . روصلا ةعانص يف هللا تلخلُهِباَّمَي اَم مُهِثعانص يهو ًءاعنش ةميرج
 امم ؛نیروصملا ةبوقع ةدش ىلع لدي هنأ : بابلل ثيدحلا ةبسانم

 . ىربك ةميرج َریوصتلا َّنأ ٌديفي
 : ثيدحلا نم ٌدافتسي ام

 اهاضم هّنَأو ءدجوةليسو يأبو هلاكشأ عيمجب ريوصتلا ميرحت - ١

 . مئارجلا بسحب ُثوافتي ةمايقلا موي باذعلا َّنأ - ؟

 . رئابكلا َنِم نو .بونذلا مظعأ نم َريوصتلا نأ 7

5 

6 

 )١( مقرب ملسمو ء(۷۹٢۲) مقرب يراخبلا هجرخأ )/51١1(.



 = ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 ل ا ا ا ننظر سابع نبا نَع اَمََُو

 اَهَرَوَص ٍةَروُص لَك هل لَ .رآّتلا يف رّوصُم لك» ل وقي اپ

 َرَوَص ْنَم» :ًاعوفرَم ُهْنَع اَمُهَلَو مٹھ يف اهب بذي قت

 . "”«خفاتب َسْیَلَو .حورلا اًهيف حفني نأ فلك ؛ اجلا يف ةروُص

 حور يِذِل : يأ : روصم لک

 . عارتخالاو قلخلا ّنِم هب هللا دَرفنا ام ُهِبْشُي ام هيطاعتل : رانلا يف

 : يأ (يف) ىنعمب ًءابلا :اهب ُبَدَعُي نضن ةروص ّلكب هل لعجي
 . حورلا اهيف تلعج يتلا ةروصلا سفن هُبَدعَت حور ةروص لک يف هل لعجُي

 موي نيروصملا لام نأ ةي ربخی : ثیدحلل ئلامجإلا ىنعملا

 يتلا روصلا عيمج َرَضحُت نب باذعلا دشاب اهيف َنوُبَدعُي رانلا ىلإ ةَمایقل

 یس یس وہا سر ءايندلا یف اًموُرَوص

 ل بی وثااب ذايعلاو هدي ثعنص امہ 'بذعيف منهج ران يف باذعلا

 . اًهَروص يتلا ةروصلا يف حورلا خفن رهو نک الام فلكي نأ فا

 ِدیعوو ريوصتلا ميرحت ىلع ًاليلد هيف نأ :بابلل ِثیدحلا ةبسانم
 یر صفا

 : ثيدحلا نم ٌدافتسي ام

 . رئابکلا ّنِم هَنأو ريوصتلا ٌميرحت - ١

 )١( مقرب ملسمو ء(٢۲۲۲) مقرب يراخبلا هجرخأ )۲۱۱۰(.

 )۲( مقرب ملسمو ء(٣٦۵۹) مقرب يراخبلا هجرخأ )5١١١/٠١١(.



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
= 

 ْنِم ةروصلا تناك اذإ «ةيفارغوتوفلا ریوصتلا ةلآب ًاطاقتلا وأ ٍديلاب

 .ةرورضلا هيلإ ْتَعَد ام الإ ءحاورألا ٍتاوذ
 .ةرورض عفدل الإ ناك ضرغ ّيأل ريوصتلا ميرحت

 راهظإو نيرّوصملا بيذعت لوط ىلع ليلد ةريخألا ةياورلا يف - ٤
 / ۱ ج

 . ىلاعت هللا الإ امهيلع ٌرِدقي ال حورلا خفنو قلخلا نأ اهيف 06
1 

00 



E 

 ر يلع یل لاق : : لاق ؛جاّيَهْلا يبأ ْنَع مِلْسُمِلَو
 وو

 ساس س

 عدت آل نأ : ةا شا لوس ر ِهْيَلَع يع ام ىلع َكثَعبَأ الأ :- هنع

 تر َوَس ًالِإافرشُمارْبَق الَو اھَتْسَمط ال ةروص

 م م

 E كد يأ : هع :ةتيوس الإ

 ُب يلع نينمؤملا ديمأ ٌضرعي : ِثیدحلل ٔیلامجإلا ىنعملا
 مايقلا ىلإ جوي ْنأ جايهلا يبأ ىلع - هنع هللا يضر بلاط يبأ

 روصلا ةلازإ : يهو اهب مايقلل اي هللا لوسر ُهَهَّجو يتلا ةمهملاب

 اهب ناتتفالاو هللا قلخل ةاهاضملا ّنم اهيف اَمِل ؛اًمّرحمو

 ةينثولا ىلإ اًهباحصأب لوؤي امم ؛اًهميظعتب

 )١( مقرب يذمرتلاو ء(۳۲۱۸) مقرب دواد وبأو ؛(۹۹) مقرب ملسم هجرخأ )٠١59(,
 ۹۹/7ا و



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
= 

 یف اَمِل ؛ضرألل ةيواسم َریصت یّتح ةيلاعلا روبقلا ةيوستو
 ةدابعلا ىف هلل ًادادنأ مهذاختاو اًهباحصأب ِناتتفالا نم اًهِتَيلعت

 : ثيدحلا نم ٌدافتسي ام

 عيمجب اًهوحمو روصلا ةلازإ بوجوو ريوصتلا ميرحت - |
 ور

 ياا یار
azكرشلا ِلئاسو ْنِم هنأل ؛هريغ وأ ءانبب روبقلا عفر ميرحت  . 

 .روبقلا ىلع ةینبملا بابقلا مده بوجو - ٤
 كلا ىلإ ةليسو:روبفلا یلخقانتا لم ريويصتلا نأ 5

 تپ تپ 6



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا

 فلخلا ةّرثك ىف َءاَجاَم باب

 .[۸۹ :ةدئاملا] € . . e هحآو . . # : ىلاعت هللا لوقو
 50 ر ا
 وقي كو هللا لوُسَر ُتْعِمَس : َلاَق - هنع هللا يضر ةَرْيَرُه يبا ْنَع

j1»لز د هم ةَعلَملل ةقفنم اج  oةاجرخأ ۷ 5  . 

 مارتحا ِدیحوتلا لامك ْنِم َّنأ :ِدیحوتلا باتكل بابلا اذه ةبسانم

 هب ِفافختسالا ىلع لدي كلذ َّنأل ؛فلحلا ةرثكب هناهتما مدعو هللا مسا

 .هل ميظعتلا مدعو

 ےہ ee ا : فلحلا ةرثك يف َءاج اَم

 .ُنيميلا : ماللا رسكو ءاحلا
 ريغب اھوکڑٹت : ال :َليقو ءاوفلخت ال :یأ سور اوظفحاو

 وهو نونلا حتفب هب قاَقَّتلا نم ٌةلعفم ِءافلاو ین ناب :ةَقْفْنَم

 .جاورلا

 | : نيسلا رسكب : ةعلشلل
 . وحملاو صقنلا : یوو رمل ا ةقحمم

 ةرثكو فلحلاب ِنٴواھتلا نم ةي رذحي : ِثیدحلل ئلامجإلا ىنعملا



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
= 

 ىلع َفلَح اذإ َناسنإلا َّنِإف ؛بسكلا بلجو علسلا جيورتل ؛هلامعتسا
 هّنظي دقف بذاك وهو اذكب اًهاَرتش : هلأ وأ اذکو اذک اًهيف َيِطْعَأ هنأ ةعلس

 نيميب ًارثأت اًهتميق ىلع ةدايزب اَمذْحأيف هيلع َفلح اًميف ًاقداص يرتشملا

 تاض ہلا یک نق نوقف تو ىف اهتم تلج امل[ وعيوب« وال

 ؛فلحلا ِلامعتسا َنِم َريذحتلا هيف َّنأ :بابلل ِثیدحلا ةبس
EET 

 : ثيدحلا م دافتسُي ام
 كلذ ٌنأل ؛ علسلا جيورت لجأل ؛فلحلا ِلامعتسا َنِم ٌريذحتلا ۔١

 . ديحوتلا ٌصقني وهو ىلاعت هللا مسال ٌناهتما

 .راضملا نم ةّبذاكلا ناميألا ىلع ُبترتی ام نايب 5

 . هيف ريخ ال ةكربلا ٌعوزنم هنإف هتيَمك ْتَرْثَك إو مارحلا بسكلا نأ ۔۳



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
= 

 تو

 ةئالث) و سا م هنع هللا يضر - 09

 ن طمْیش٘ا أ :ميلآ ت اذ ملو
 ت <و ا ےس

 ےل

 ہی الو هللا ھملکی ل

 0 080 يرتشي ال عاص لا َلَعَج لجو ڑربکتشُم

 . حيجص ٍدنَسِب ينا ريْطلا اَور 7

 اک

 اا «ٌئسرافلا ناملس ادع يآ ةلعل نا مجارتلا

 قدنخلا ةهشو ةنیدملا لگ لا مودق دنع ملسا ٌرمرھ مار وأ ناهبصأ

 . هنع هللا يضره ۳٣ ةنس يفوت اًمَريغو

 لهآ ملكي هَناَحبس هّنأل ؛ ؛ مهّقح يف ڈیدش ٌديعو اذه : هللا مُهُمَّلكي ال

 .ناميولا

 و ع ديوي سوريا یا مهيكزي الو

 ْتَمظَع مُهِبنذ َمُظَع امل مهّنأل ؛عجوم :ٌميلَأ ٌباذع مهلو
 ىوع ھو

 . مهتبوفع
 مواطنا طيش دیار مم سما

 ۰ دلا وت

 . هّنس ربك عم انزلا ةشحاف ٍبکتری : يأ : نار

 :ةيكلاَو يقف هنأ عم ُدّيكتي : يأ ریقفلا :ٌلئاعلا :ٌربكتسم لئاعو

 . سانلا طمغو ّقحلا رطب

 ةرثكل ؛هل ةعاضب للاب فلحلا لعج :يأ :ٌةتعاضب هللا لعج

 (١) حيحصلا لاجر هلاجرو ةثالثلا يف يناربطلا هاور ء(٤/۷۸)دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاق .



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
= 

 . ءارشلاو عيبلا يف هلامعتسا

 نوبقاعُي ةاصعلا نم ٍفانصأ ةثالث نع الل ٌربخي : يلامجإلا ىنعملا
 . مهمئارج ةعانشل ءةبوقعلا ٌدشأ

 ةيصعملا يعاد نأل ؛ هّنس ربك عم انزلا ةشحاف ٌبكتري نم : مهدحأ
 ةيصعملا ةبحم انزلا ىلع هل َلماحلا نأ ىلع ٌلدغ ءهقح يف ٌفيعض
 .احبق ڈشأ اذه نم وهف «دحأ لك نم احيبق انزلا ناك نإو ءروجفلاو

 لك نم ًاحیبق ناك نإو ُربكلاو ءسانلا ىلع ٌربكتي ٌريقف : يناثلا
 مدع عم ُرابكتساف ربکلا ىلإ هوعدي ام ٍلاملا َنِم هل سيل ریقفلا نکل ؛ٍدحأ

 . هل ٌةعيبط ربكلا َّنأ ىلع لدي هيلإ يعادلا

 يف هلامعتسا نم ُرثكي هل ةعاضب هللاب فلحلا لعجي نم :ثلاثلا

 . املا باستكال ليسو هلعجيو وهلا مسا ْنهتميف ءارشلاو عیبلا
 عيبلا يف فلحلا ةرثك نم َریذحتلا هيف نأ : بایلل ثيدحلا ةبسانم

 . ءارشلاو

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ىلع ثحلاو ءءارشلاو عيبلا يف فلحلا ٍلامعتسا ةرثك نم ٌريذحتلا - ١

 . هناحبس هللا ءامسأ مارتحاو نيميلا ريقوت

 كلل كيك رکيو هعاطأ نم ُمَّلكي هنأوٴ مالكلا تابثإ 5

 . ٌنسلا ريبك نم اميسال انزلا ةميرج ْنِم ٌريذحتلا ۴
 . ريقفلا ٌقح يف اميسال ربكلا نم ژیذحتلا - ٤

۶ ۴ ۶ 
 تحي ر۴



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 يلام 027 ينزف يأ تیس یہ

 309: نْيَتَرَم ِهِنْرَق َدْعَب رکذا يرذا الف : تعا (ٌمُهَ ول
 تک
 الو نوو تورات او َنوُدَهْشَي ًامْوق 1 نِ مث

 2( وھ رے 5 ٠ ھم7 هي

 : علا مهيف ُرَهظَيَو :ٌنوفوُيَاَلَو َنوُرُذْنَيَو « ٌنوُنَمَتْؤُي

 مس عجم : يآ عا ي
 َنِم ٍةقبط لك :نرقلاو ءةباحصلا ٌمهو ينرق لهأ :يأ :يِنْرَ

 و ىف و رس 81
 . نوعباتلا : مهو : : مُهَنوُلَي نيذلا مث

 . نیعباتلا وعبات : مهو : مهنولي نيذلا مث
 .روزلا ةداهش : يأ :نودهشي

 وأ مهقسفل ؛ةداهشلا مهنم ُبلطُي ال :يأ :نودهشتسي الو

 تدا رات مدعو اعراب ااا

 . مهَنَمَتتا نَم نونوخي : يأ : : نونوُحيَو
 : نيد ايخ روهظل نانا داد یا :نونمتؤي الو

 .رذنلاب مهيلع َبَجَوام َنوُدَوُي ال : يأ :نوُفوُي ال نوُرڈنیو

 مهتلفغو مِهِيُكَتِل كلذو «محللا ةرثك ٌنمسلا :ٌنمسلا ُمهيف ٌرهظيو

 .ةرخالا نع
 رم

 )١( مقرب ملسمو ء(١٢٦۲) مقرب يراخبلا هجرخأ )۲٥٥٥٢(.



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
= 

 ةثالثلا ٌنورقلا ةمألا هذه ريخ َّنأ يب ربخی :ئلامجإلا ىنعملا
 .مهيف مالسإالا ر روھظل ؛نيعباتلا عابتأو «نوعباتلاو نالا : مهو

 يف ُرشلا ثدحی ةلضفملا ٍنورقلا هذه دعب مث . ةوبنلا رون ْنِم مهبرقو

 ةنامألاب ٌفافختسالاو «ةداهشلاب ٌنّواهتلاو ءعدبلا ُرثكتو مالا
 لامعألا هذه ٌروهظو و نا نع ةلفكلاب ءايندلا يف معنتلاو .روذنلاو

 ۱ . مهمالسإ فعض ىلع لدي ةميمذلا
 ىهو ةداهشلاب َنولَهاَسَتَي نيذلا مذ هيف َّنأ : بابلل ثيدحلا ةبسانم

 . نيميلا نم عون
 : ثيدحلا َنم ٌدافتسي ام

 . مهعابتأو نيعباتلاو ةباحصلا : ةعبرألا وأ ةثالثلا ِنورقلا لضف |

 . ةداهشلا يف عُرستلا مذ ا

 اهب ءافولا بوجوو روذنلاب ٍنّواهتلا مذ - ۳
 . اھئادأ ىلع ثحلاو ةنامألا يف ةنايخلا مذ - ٤
 ا مر یب روح 60

 ےس
o 

 ےس مت

 رح ٠



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا
=| 

 : لاق ل ّيِبنلا نأ - هنع هللا يضر - ٍدوُعْسَم نبا ِنَع هيف
 و

 2 يجي مث متولي نيل م متولي نيل مث ينزف یل يع
 مج مح

 اق ام ےہ هنيميو : ةنيمَي مِهِدَحأ تاک یگ موق

 . “راغص < ُخَتو ِدْهعْلاَو ةداَهشلا یّلَع اور اوناك» رب

 کل

 ٌيفوكلا ٌنيعخنلا ديزي ْنب ميهاربإ نارمع وبأ : وه ٌميهاربإ :ٌمجارتلا
 . هللا همحر ه 95 ةنس تام ء مھِئاھقف نمو نيعباتلا نم

 نیمیلا نيب عمجي :يأ :خلإ . . .ةنيمي مهدحأ ٌةَداهَش قبست

 . هذه ٌقبست ةراتو هذه ٌقبست ةراتف «ةّداهشلاو

 قالا ىا اک
 مهسفنأ مازلإ اوُداتعی اع : يأ :خلإ . . .ةداهشلا ىلع انوُبرضي

 مهيلع ٌلهسي ًالَثل ةداهشلا اذكو ءءافولا نم ُفلاحلا ٌمزلي اَمِل ؛دوهعلاب

00 
 نورقلا ةمألا هذه ريخ نأ ةي رخي : ثيدحلل ٔیلامجإلا ىنعملا

 ٍفعضل ؛نيميلاو ةّداهشلا يف َنولّهاستي ٌموق مهدعب نم یتأی مث ءةثالثلا

 مهفوخ ةلقل ؛ءادأو آالُّمحت نيميلاو ةداهشلا ٌرمأ مهيلع ٌتفخيف .مهناميإ

 .'''كِلذب مهتالابم مدعو هللا َنِم

 يذلا نامز سانلا ىلع ي .لاق ا هلا لوسر نأ هنع هللا يضر سا نعف (۲)



 2 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 میظعت مهراغص َنوُدقل مهنأ نيعباتلا نع ٌيعخنلا ميهاربإ ٌربخيو
 امين الحس الو د يناس ؛دهعلاو ةداهشلا

 هلا لقاسلا نف اف هيف َّنأ : بابلل ثيدحلا ةبسانم
 ۰ .ةداهشلاو

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ١ - ةمألا هذه ريخ ْمُهنَأو «ٌةثالث ةلضفملا َنورقلا نأ .
 . نیمیلاو ةداهشلا يف عرستلا مذ 5

 ١ هب ربخ ربا ام دج هنإف كي وبن مالعأ نم مَع .

 . مهبيدأتو راغصلا ةيبرتب ِفلسلا ٌةيانع - 4

9 9 9 



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 هّيبن ةّمذو هللا ةَّمذ ىف َءاَج ام ُباَب

 تر” ج ن

 يذلا اوضقنت الو متد هلع اذا ےل أ دعب ًاوفوأو # : ىلاَعَت هللا ِلْوَفَو

 . ةیالا اهديك تک

 0 گیا

 واعي هللا نإ الط مڪي ہللا مثلج دقو ٭ :ةيآلا امت
 .[۹۱ : لحنلا] 419 تولع

 دوهعلاب َءافولا َّنَأ ىلع ُهيبنتلا :ديحوتلا باتكل بابلا اذه ٌةبسانم

 حرف ىف ف رپ ل ميظعت مدع ای ءافؤلا مدعو ؛هلل ميظعت

 اَھِظَفح ىلع ثحلا هيفو ءڈھعلا : يه هللا ةمذ : هللا ةمذ يف َءاَجاَم

 . ٍدحأل ثيطعأ اذإ اهب ءافولاو
 ٍناميألاو ةعیبلا دوقع ْنِم هبجومب مازتلالاب :هللا ٍدهعب اوفوأو
ET۰  

 .ِناميألا قلطم وأ ةعيبلا َنامیأ : يأ : ناميألااوضقنت الو ۰

 0ھء ت لعب : أ“ اهديكوت دعب

 ا 51 اليفك ْمُكيلع هللا مَكلعج دقو

 اذهو دوهعلاو ٍناميألا ضقن ْنِم :يأ :َنوُلَعْفَت ام ْملَعَي هللا نِ

 . ڈیدھت
 ءقیثاوملاو دوهعلاب ِءافولاب یلاعت ٌرمأي :ةيالل ئلامجإلا ىنعملا

 ڈس اح تل مهنأل ؛ هركذب ةدكؤملا ٍناميألا ىلع ةظفاحملاو

 مهيِزاَجَيَسَو مهتافرصتو ہهلاعفأ ملعي ةناحبس وهو ؛ مهيلع ًابيقرو ًادهاش



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 ا

 .اهيلع

 اهنمو «دوهعلاب ِءافولا بوجو ىلع ّلدت اهنأ : بابلل ةيآلا ةبسانم
N NEN 

 “الا سا
 : ةيآلا نم ُدافتسُي ام

 . قيثاوملاو دوهعلاب ءافولا بوجو - ١
 . قيثاوملاو دوهعلا يف ةلخادلا ٍناميألاو دوهعلا ضقن ٌميرحت - ١

 ظ .ءيش هيلع یفخی ال هّنأو هناحبس هلل ملعلا ثابثإ - ۳

 . قيئاوملاو دوھعلا ضقن ْنَم ذیعو - ٤



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا
 ٣٦

 يع

 ما ا اذا ل ہللا لوُسر ناک : لاک نع هلل يضر بن

 سے ER هللا یوقتب ُهاَضْوَأ ؛ ةّيِرَس ْوَأ شْيَج + ىلع ًاريمأ

 اول ا و یف لا مشب اک َلاَعَف ريح َنيملْمُمْلا م

 ًالَو ءاوُلْنَمُت ًالَ ءاوُرِدْخَت الو ءاوُلُعَت الَو ءاوُزُغا شاب ٌرفك ْنَم

 .ًاديلَو اول

 ا تا یا :نيكرشملا نم 1وُدَع تيقل اإ

 سم من لیئاق : ٌكوُباَجَأ اَم َنُهتّيَأَف (لاصخ زا)
 5د مُھَعْذا مث مهتم لَبْقاَف : َكوُباَجَأ ْنِإَق ءمآلشإلا ىلإ ْمُهُعْدا

 ولع نإ هن ربو َنيِرِجاَهُمْلا راد ىلإ مهراد ْنِم ٍلُوَحَتلا

 0۲7+0 كلذ

 َنيِمِلْسُمْلا باَرغأك َنوُنوَكَي مه نأ مُهْرِبْخأَ ؛ اهم اوُلَوَحَتَي نأ

 ټدول :نيمؤملا یلع يرخَب يالا مک هلع يجب
 مخ ناف َنيِمِلْسُمْلا َعَم اوُدِهاَجُي ْنَأ آلإ ؛ يك ءيا ةمينقلا ي

 كو ْمُهِْم لبقاف ؛كوباَجأ مه ناف تالا مهلأشاف ؛اْوَبأ

 . مُهِلتاَقَو للاب ْنِعَتْساَف ؛ اَبأ مش ْنِإَف ٠ مهنع

 هَل ةَمِذ مهل َلَعْجَت نآ كوُاَرأَ نصح لهآ َتْرَصاَح ادو

 0 ت ةقْؤَو طا مذ مهل لَ 5 ؛ هيبت َةَّمْذَو

 مكباحصَأ ةّمْدَو کممذ اورفخت نأ ْمُكنَِف ؛كباَحضأ ةو كق

 . ين ةَمِذَو را ةَمِذ اوُرْفَخُت نآ ْنِم ْنَوْهَآ



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
= 

 مك ىلع مُهلِزُْ نأ هكوُذاَرَأَف نصح لْهأ تءصاخ اَذِإَو

 كتاف ؛ َكِمُکُح ىَلَع ْمُهْلرْنَا نك للا مکُح ىلع ملز الق ؛ هللا
 ٌُلنُمهاَوَر أل مآ مهيف هللا مح ُبيِصُنَ يرذت ال

f 

 .اریمأ اصخش لعج : يأ :ًاريم

 . ةريثك دونج : يأ : شيج ىلع
 هيلإ عجرتو ُريغتو هنم جرخت شيجلا َنِم ةعطقلا : يه :ٍةيرس وأ
 . هعم ْنَمِب : يأ : هعم نمو

 .ًاريخ مهب لعفی نأ : يأ :ًاريخ

 . وُزغلا لعف يف اوعرشا : يأ :اوزغا
 . هلجأ نمو هّتعاط يف : يأ :هللا ليبس يف

 َنِم ُهَلَْق زوجي ال نم هنم ٌّصخو مهرفك لجأل :يأ :رللاب رفك نم
 ا . .ٌدهعُهَل ْنَمَو ءاسنلاک رافكلا

 اًهمسق لبق ةمينغلا م ذخألا :ٌلولغلا :اولغت الو

 .َدهعلا اوضُّقنت ال : يأ :اوردغتالو

 .ِهِئاَضْعأ عطقب ِلیتقلا ةيوشت :ٌليثمتلا : ا
 بلاو خلا هوه
 9 ام
 . لاتقلا مهنع ّففكو َمالسإلا مهنم لبقا : يأ : مهنم لبقاف

 أ َرَمأ

 مقرب يذمرتلاو ء(٢٦٦۲ ء٢٢٦۲) مقرب دواد وبأو ء(۱۷۳۱) مقرب ملسم هجرخأ )١(

 . )٥/ ٣۳٥١٣ TOA) ہدنسم یف دمحأو ؛(۸۵۸٦٥) مقرب هجام نباو ۱1۷(



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 دس ہے

 . َكاَذ ذِإ ةنيدملا : ينعي : نيرجاهملا راد
 . ةمينغلاو ِءيفلا ِقاقحتسا يف : يأ : نيرجاهملل ام مهلف

 . هريغو داهجلا نم : نيرجاهملا ىلع ام
 . ٍوزغ الو ةرجه ريغ ْنِم ةّيدابلا یف نينكاسلا : نيملسملا بارعأك

 لام يهو ءةیزجلا اوعفدي نأ مهنم ْبلطا : يأ :ةيزجلا مهلأساف

 ءازجلا َنِم اًهقاقتشاو «مهل ةلذلاو راغصلا ِهْجَو ىلع رافكلا َّنِم ڈذخوُ

 . لتقلا نع ٌءازج اھٹاک
 a اوبُأ ناف

 «زرحم محم ناكم لک : نصحلا فخ لهآ ترصاح

 . مهب ثطحأو مهيلع َتْفّيض : مُهْترصاحو

 . دهعلا انه ةمذلا : هّيبن ةمذو ہللا ةمذ

 ۱ . ْمكَدوُهُع اوُضْقنَت : يأ : ْمُكَمَمِذ اور نآ

 ةديرب ليلجلا ٌئباحصلا اذه انل ڑکذی : ثيدحلل ئلامجإلا ىنعملا

 شویجلا ٌلسري اًمدنع ةي ٌئيبنلا ةلعفي َّناَك اَم هنعٴللا يضر بيصحلا نب
 نم هللا ةعاطب زّرحتلاب داوقلا ي يِصوُي ناك هنآ «وللا ِلیبس يف ِلاتقلل اًيارسلاو

 هللاب نينيعتسم وزغلا يف رل مهرمأيو ءٰیوقتلا مازتلاب هتبوقع
 نع مهاهنيو رش هلک ٌنيدلا ّنوكي یّتح ممرفک ةلازإل ؛تاَمكلا اولتاقیل

 الا دیا نمو او لبث اتنا رر روش یواین

 مهنإف مُمّودع نوُقالُي امدنعو :نادلولا نم لتا قحعسي د ال نم لتقو

 اوُدوی ْنَأ اگإو «مالسإلا يف اولخدي ن اإ : رومأ ةثالث نيب مُهَنوُرْيْخُ

 اإ ؟زیرمآ س , اوُريخ مالسالا يف اوُلَحَد ْنإف . مهولتاقي نأ اًمإو «ةيزجلا

 ىلع ام مهيلعو نيرجاهُملل ام مهلو ءةرجهلا راد ىلإ ِلاقتنالا



 5 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا

 ام مهيلعو ْمُهَل اَم ْمُهَل نيملسملا بارعأ َعَم ءاقبلا اًمإو «نيرجاهملا
 ؛مهلقاعم يف رافكلا نورصاحي اًمدنع داوقلا ايب يصوُي مث .مهيلع

 مهل اولعجي ال نأ هّيبن دهعو هللادهع مهل اوُلعجي ْنَأ مهنم ٴرافکلا ٌبلطيف

 هلوسر ِدھعو هللا دهع ّضقن َّنِإف ؛ْمُه مُهَدهع مهل اولعجي ْنكلو ءكلذ
 الف هللا مكح ىلع َلوزنلا مهنم اوبلط اذإو . مهدوهع ضقن ْنِم امْزُج ْمظعأ

 اوُبیصُیال نآ ةيشخ ؛ مهداهتجاو ْمُه مهيكح ىلع ْمُهَنوُلِْنُي لب مُهوُبيِجُي
 . أطخ وه ام هللا ىلإ نوبسنيف «ىلاعت هللا مکح

 هللا ةمذ ِءاطعإ ْنَع ّيهنلا هيف َّنأ : بابلا يف ثيدحلا ركذ ةبسانم

 «ةميظع ةميرجلا نوكتف َكِلذب ءافولا مدع ةيشخ ؛رافكلل هلوسر ةمذو

 .ٍديحوتلا يف ًاصقنو ولا ٍدهعل امضه َكِلذ ُنوكيو
 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 . هللا ليبس يف داهجلل شويجلاو ايارسلا ِثعب ةيعورشم - ١
 ّنِم رفكلا راثآ وحمو هللا ةملک ءالعإل لاتقلا وكي نأ ُبجي هنأ - ۲

 .ةوهشلا لين وأ ءايندلا بلطو كلملا لْيَنل ال ضرألا

 . ايارسلاو شويجلا ىلع ءارمألا ِبیصنت ةيعورشم 7
 یا قل مهل حضویو داوقلا َيِصوُي نأ رمألا ّيلول ٌعرشي هتأ - ٤

 . مهداهج يف اهيلع َنوُريسَي
 . هذيفنتو رمألا ٌيلو ٍنذإب ُنوكي داھجلا َّنأ - ه

 . یلاتقلا لبق مالسولا ىلإ ةوعدلا ةیعورشم -5
 . رافكلا عيمج ْنِم ةيزجلا ٍذخأ ٌةيعورشم 5

 . ٍنايبصلا ِلتق نع ّيهنلا - ۸
 . ئلتقلاب ليثمتلا نع ٌيهنلا - ٩



 =A ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 . دوھعلا يف ةنايخلاو لولخلا نع ٌيهنلا ۔٠

 یا را ر ا اا
 . روذحملا يف عوقولا نع طایتحالا ٌبلط 7

 . ءاملعلا مكحو هللا مکح َنيِب قرفلاو ٌبيصيو ئطخي دهتجملا َّنأ ۔ ۳
 .ارطخ نيرمألا ّلقأ باكترا ىلإ داشرإلا ۔٤

 بالا ددع ةاوكتالا عرش -1



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 mm ا[ ! 4 ظ '

 هللا ىلَع ماّسقالا ىف َءاَج اَم ُباَب

Eیس  e 

 تطبخ et فك ل ےہ ین ۴

 E ا ا يبا و فو

 . ' ”(هت رخآو هایند تب وأ ٍةَمِلَكب ملكنا : ةَرْيَرُه وبأ لاق

 اذإ هللا ىلع َماسقإلا َّنأ :ٍديحوتلا باتك يف بابلا اذه ركذ ةبسانم

 ظ )۲٦٦٢(. مقرب ملسم هجرخأ )١(

 الی هللا تب ت : لاق ةريره يبأ نع (١ ۹)c» مقرب دواد وبأ ىور دقف 20

 دهتجم رخآلاو بنذي امھدحأ ناكف < .نييخاوتم ليئارسإ ينب يف نالجر ناک : لوقي

 هدجوف .رصقأ ترک بحلا ىلع ا ىري الهجملا كاري ال ناک كیا يف

 لاو :لاقف !ًابيقر ىلع ت تعبأ «يبرو ىنلخ : لاقف . رصقأ :هل لاقف بنذ ىلع ًاموي

 لاقف «نيملاعلا بر دنع اعمتجاف امهحاورأ ضبقف ةنجلا كلخدي الو كلا رفغي ال

 ' تو وس و س چو عید ںی : دهتحملا اذهل

 . «رانلا ىلإ هباوبهذا : رخآلل لاقو . یر هيلا لدا

 ظ ةملكلاب ملكتيل لجرلا نإ» : لاق كك هللا لوسر نأ (۲۳۲۰) مقرب يذمرتلا جرخأ دقف (۳)

 اذه :يذمرتلا لاقو ««هاقلي موي ىلإ هطخس اهب هل هللا بتكي تغلب ام غلبت نأ نظي ام

 . حيحص نسح ثيدح
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  6بدألا ءوس ْنِم هنأل ویک ناس وتر ياريس ور یک

 ٠كلذ ميرحت ىلع ةلدألا يِ :يأ :وللا ىلع ماسقإلا يف جام

 . راكنإ ٌماهفتسا : ؟يذلا اذ ْنَم

 :تفلحلا ا1122 هللا وهلي حی ٌیلع یلأتی

 .هتردهأ : ىأ : َكلَمَع ثطبحأ

 02000 یا تق توا

 ْنِم ريذحتلا هجو ىلع چپ ئيبنلا ريخي : ِثيدحلل یلامجإلا ىنعملا
 مكح هنأكف ؛ٍبنذم ٍلجرل ُرفغي ال هللا َنأ تفلح ًالجر َّنأ ءٍناسللا ٍرطخ
 ظحلاو ةّماركلا َّنِم هللا دنع هسفنل دقتعا امل ؛هيلع َرجحو هللا ىَلَع

 بدأ ء ءوسو هللا ىلع ٌلالدإ اذهو «ةناهإلا نم بنذملا كلذلو ةناکملاو

 ترا املا یہ ھا ءاقعلا اا ا را هَعَم

 ىلع ماسقإلا ميرحت ىلع لدي هنأ : بابلا يف ِثیدحلا ركذ ڈبسانم
 يف ٌیصقن كلذو ؛سفنلاب باجعإلاو هللا ىلع رجحلا هجو ىلع هللا
 ۰ . دیح وتلا

 : ثیدحلا نِمڈافتسیام

 لیماتو و ٌنظلا ٍنسُح وُجَو ىلع ناك اذإ ۷ هللا ىلع ماسقإلا ميرحت ١-

 آ .ُهنِم ریخلا
 . هللا عم بدألا نسح بوجو ۲

 .هظفح بوجوو ِناسللا رطخ ةدش ٣
FF FFےب  
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 هقلخ ىلع هللاب عفشتښُپ ال باب

 ىَلِإ ب ارعا َءاَج : لاق  هنع هللا يضر - ٍمهطُم نب يج ْنَع

 اجلا ها سُفنألا تكن هللا لوس واک لاَقف الب يبا

 َكِيَلَع هللاب عفشَْسن انإَف ؛ كر انَل ِقْسَتْساَف ؛ لاَ 0-7
 امف «!هللا َناَحْبُش !هللا َناَحْبش١ : ال بلا َلاَقَف للا یلَع َكبَو

 ےس

 : لكي كلا لاق . هباَحْصُأ هوجو يف كلذ فرع ىح ل حبس لاز
 ےس

 ےس
 سا

 دول َكَِذ نم مَع هللا ناس نِ ؟هلل ات م ىرْدَتأ !كَحُب و١

 ردوا 5و فيوكلا کدو . '0(ِهقلَح نم دحآ ىلع للاب

 منع مفاشلا دال تر رس یی و ؛هقلخ ىلع

 . هنم اىلعأ دحأ ال هنأل ؛ كلذ ْنَع ٌهَّرنم ىَلاَعَت هللاو هنم ىلع وه ْنَم دنع

 ال رر ا وه ٌريبج : د

 . هح

 . تفعضو ثدهج : يأ ِنونلا مضب : ٹکھٹ OE 2 . ا یر

 )١( مقرب دواد وبأ هجرخأ )٦۷٥٢(.
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 .ّرطملا زني ْنآبانيقسي نأ لاس e گیر اتل قستس

Eتنا ساو  

 . هب قيل ال اع هلل ًاھیزنت : E هللا ناحبس

 بضغل ؛ ؛اهيف ُبضغلا فرع : يأ : هباَحْضَآ ِہوُجُو يف كلذ فرع

 . ةا هللا لوسر

 ےل لاقت ةجلك كر

 N هملع 1 : ؟هللا ام يردتأ

 ّنم الجر َّنأ ٌنيباحصلا اذه ركذي :ثيدحلل ٌئيلامجإلا ىنعملا
 ؛رطملا ىلإ ة ةجاحلا نم ماقا تاضا اق رک لكي ئيبنلا ىلإ َءاج ةيدابلا

 تر یس ؛ مهيلع ُهلزني نأ هّير لاسي نأ ة4 لا َنِم ُبلطیو

 َّنأل ؛هللا ّقحب هنم ٌلهج اذهو هلك ّيبنلا ىلإ هب عفشتس هسا ٌثيح ؛هللا

 الك ٌثيبنلا هيلع َرکنأ كلذلو ءىلعألا ىلإ ٰیندألا َنِم ۴ امنإ ةعافشلا
 ىلإ ال يبنلاب عافشتسالا هيلع زكني ملو «ٍصُقنتلا اذه ْنَع هگر هنو كلَ
 . ُهاّيِإ هئاعدب ةناحبس هللا

 ىلع هللاب يما ميرحت ىلع لدي ها : بابلل ثيدحلا ةبسانم

 سا مدع نأ ؛ هقلخ ْنِم دحأ

 : ثيدحلا نم ٌدافتسُي ام

 ِصقنتلا َنِم كلذ يف امل ؛هقلخ ْنِم ٍدحأ ىلع هللاب عافشتسالا ٌميرحت 5

 . ىَلاَعَت هلل

 .هب قلي ال اًمع هللا هيزنت -۲

 . لهاجلا ُميلعتو رکٹملاڑاکنا ۳
 هللا وعدي نأ ەنم بلطي ناب «هتايح يف هيي لوسرلاب عافشتسالا اوج - ٤
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 E e ا یب اح مچل

 . كلذ نولعفي اونوكي مل ةباحصلا نأل َكِلَذُهْنِم ُبلطُي

 . يفنلا يف عقوأ لل ١ ؛ لاؤسلا ة ةقيرطب ميلعتلا 6
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٤٢٢ 

 هدَسَو ديحؤُتلا ىمح يب ىفطضملا ةيامح ىف ءاج ام باب

 كزشلا قرط

 8۴0ئ لاق درس وہ ا

 e ا اا ن . (یٰلاَعتَو كرات هللا دیملا)

 مكنيرختس الو ْمُكِلْوَف ضع وأ مُكِلْوَقب اولوف» :َلاَقَف .ًالوَط

 . دّيَج ٍدَنَسِب َدُواَد وأ هاو اَوَر ''!۷ناَطْیَشلا

 ےس

 الر تا ا انان دخلا باتکل بابلا اذه ةبسانم

 يف ٌعوقولا ُهْنِم ىشخُيو ءِقولخملا يف وللا ىلإ يِضْفُي ِلوق لَك بّجتب
 .كرشلا

 هللا دبع : وه ِءاَحلا ِدیدشتو نيشلا رسكب : ریخشلا نبا :مجارتلا

 هلو حتفلا موي ملسأ ع ٌيشيرحلا َنادقو نب بعك نب ٍفوع نب ريخشلا نب

 . ةياورو ٌةبحص

 . ّىذأو هو ركم نم هيلإ ٌقّرطتي اًمع ةنوص ءيشلا ٌةيامح : ةيامح
 . ءيشلا صلاخ يهو ةوفصلا َنِمٴراتخملا : يأ : ٰیفطصملا

 تلا لارو لاعلان اك هوم الا کس

 (١) مقرب دواد با هجرخأ )٥۸۸٦( ہدنسم یف دمحأو )۲٥٠/٤(.
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 قوا ہذا
 . هللا ديبع مهّلك قلخلاو ء لجو ٌرعرش ٌءاتلا ُدَّدؤسلا : يأ :ٴ“للا ڈیسلا
 . انژڑیخ تّنأ : يأ_ةصيقنلا ًدض ٌةيريخلا : ٌلضفلا :ًالضف الضفأو

 ظ خلا ةردقلاو ءاطغلاو زيقفلا + لوطا 4 ًالؤط
 يتلا ًظافلألا اوُفّلكتت الو مُكيدل داتعملا لوقلا : يأ : ْمُكلوقب اولوق

 . ولغلا ىلإ يدؤت
 ةوكرتاو َداتعملا ْمُكِلوق ضعب اوعد وأ :يأ :مگلوق ضعب وأ

 :ولخلل اجت
 رج مكذختي ال : يأ لوسرلا :يرجلا :ٌناطيشلا ُمُكَنیرجتسی ال

 . الوسرو هل ًاليكو : يأ

 اپ يللا حدم يف ڈفولا اذه اب امل : ِثیدحلل ئلامجإلا ینعملا

 ىلع اوُرصَتقی نأ مهرمأو ءِدیحوتلل ةيامحو هللا حم ًابّدأت ؛ كلذ ْنَع مُهاهن

 امك هللا لوسر دمحمب ةوعدي ناک ؛روذحم الو اهيف ولع ال يتلا ظافلألا

 . لجو رع هللا ٌةاَّمس

 حدملا يف ٌولغلا نَع ّيهنلا هيف نأ :بابلل ثيدحلا ٌةبسانم
 . كرشلا يف عقوت امّبر يتلا ةفلكتملا ظافلألا ِلامعتساو

 : ثيدحلا نم ٌدافتسُي ام

 . هّبر عم هبذأتو ا هعض ذاوت ١

 ا وو ور يول ے٦

 . دیسلا ظفلب حدملا كرت يغبني هنأو ہناحبس هلل ةقيقح ددؤسلا َّنأ :

 _. لاقملا يف ٌداصتقالا يغبني هنأو ظافلألا يف ِفلکتلا ِنَع ٌيهنلا ا

 لاو الا وبل اونألا نواب اص ھاتھ د
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 ٦ص

 ب وللا َلوُسَر اي :اولاَق اسان نأ هنعٴللا يضر- سنا ْنَعَو
 اهّيأ اي» :لاَقغ . اندّيَس َنْباَو ءانَدّيَسَو انرْیَخ َنباو ا

 ُدْبَع دَكَحُم انآ < و يلا یو

 رع هللا ينل نأ يتلا يِتلِْنَم َقْوَف يِنوُعَفْرَت نأ ُبِحأ اَم هَلوشَرَو هَل
 ظ . دج سب ٌِئاَسّنلا هاور ٤ك بن

 .انلضفأ : يأ : انریخ اي

 بهذي وأ کا رشک تر :ئآ : ناطيشلا مكنيوهتسي

 . مكلوقعب
 ؛ اًموحنو ظافلألا هذهب ُهَحْدَم ال هرك : ثيدحلل ٌئلامجإلا ىنعملا

 َءاقم ەلٴلا لمكأ دق هنأل ؛ءارطإلاو هيف ٌرلغلا ىلإ ًةليسو كلذ ٌنوكي الئل
 ًاداشرإو «ماقملا اذهل ًةنايص ؛هحدم يف غّلابي نأ ٌهَركي راصف «ةيدوبعلا

 ہوُمصَ ْنَأ مُهَدشرأو .ديحوتلل ةيامحو مهل احصن ؛كلذ كرت ىلإ ةمألل
 اهي حتارم يل ابيل ا ب وعلا بنار نا اد نام
 هللا ةلزنأ يتلا ةلزنملا هذه قوف هوعفري نأ ديري الو ٹلوسرو هللا دبع

 CN . اهاَكإ

 7 1 9 اوس ۶ ےہ اا ۶

 ؛ هب هللا هفصو اَم ريغب حدمُي نأ َىَهن ال هنأ : بابلل ثيدحلا ةبسانم

 هدنسم ىف ا ؛(۹٤٤۲ )۰۲٤۸« مقرب ةليللاو مویلا لمع یف يئاسنلا هجرخأ )١(

 .۱ 1مم" /۳)
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 . كرشلا ىلإ يضفملا ٌولغلا بابل اًدسو ٍديحوتلل ةنايص

١ 

5 

٣ 

 : ثیدحلا نم ٌدافتسي ام

 يِضّتُي الثل ؛ كلذ يف ظافلألا فلكتو «حدملا يف ٌرلغلا نَع ٔيهنلا

 . ككرشلا ىلإ
 اا :ديقعلا ڈنایص ىلع ص رحو لامار

 ش هلک ڑمألاو ؛ءيش رمألا َنِم هَل نسيلو ّلوسرو هللا دبع هلأ
 تام

 حلا ىلع ةدايزلا يتيرط ْنِم يت دَ هنأو ؛ناطيشلا ديك ْنِم ژریذحتلا
 رتن
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۶-[۸]]. 

 ىلاعت هللا لوق باب

 ےک رکے تق كيج شالا درک قع هللا اک اني
 مَع یو متحمس هييم تيوطَم ٹوک ما
 202 < ب

 نأ “ہللا همحر  ٌفنصملا دارأ :ٍديحوتلا باتكل بابلا اذه ٌةبسانم .
 ىلا ةمظع ىلع ةّلادلا صوصنلا ىلع لمتشملا بابلا اذهب هّياتك متخی

 ٌةَدحو ةّدابعلل قحتسملا وه هنأ ىلع لدي امم ؛هل ِتاقولخملا عوضخو

 .لالجلا ثوعئو لامکلا تافص هل ّنأو

 َنِم ةميركلا ةيآلا هذه ٰینعم يف َءاَج ام : يأ :ىلاعت هللا لوق باب

 .راثآلاو ٍثيداحألا
 ےس تا ہرے دلا طعاما يأ : هردق ٌقح هللا اوُرَدَق ام

 .هَرْيَغ ُدَعَم اوُدَيَع ذإ
 . ةيلاح ةلمج : خلإ . . .ضرألاو

 .اَهَتاَقَبَطَو اّھتاَھچ عيمجب : يأ :ًاعيمج
 . هل ًاهيزنت : هناحبس

 . ةريقحلا ةزجاعلا دادنألاو مانصألا َنِم هب :نوكرشي اّمع ىلاعتو
 هللا اوُمَّظع ام نيكرشملا َّنأ ىلاعتهللا ٌربخي : ةيآلل یلامجإلا ىنعملا

 ءهنم ُمظعأ ال يذلا ُميظعلا وهو ءہَرْیَغ هَعَم اوُدَبَع ثيح ؛هميظعت ٌقح
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|۲۹ = 

 هرهف تحت ۶ي - یس لکل كلاملا « ءيس لک ىلع رداقلا

 . ْنَع ُهَسْفَن هرن مث رخ ریعص رخ ديلا اب واک ولا ور

 مالا ۾
 . ةن

 هه چ

e۔ےہ ربا ص  
 مخ تق کج أَو .% : ىلاعت هلوق يف فلسلا ٌبهذم - |

 عم َءاَج اک ةرارمإ وه € . . . نسب ثيوظَم توم سلاو دم

 راثآلاو ثيداحألاو . . يفيكت الو فيرحت ريغ نی هيلع دام وافتعا

 .اھْخضوتو اًهُدرّسَقَت ةيتآلا
 ِثیداحألا ّنِم اهب قّلعتي ام ركذ دعب يتأي ةيآلا هذه ْنِم دافتسُي ام - ۲

 ۰ ۰ . بابلا اذه يف ةّدراولا

 دب كى  پىب
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 كح =

 َنِم ربح َءاَج» :َلاَق - هنع هللا يضر  ِدوُعْسَم نا نع
 لَمْجَي هللا نأ دجن انإ دَمَحُم اَي : لاف ا هللا لوس ر ىلإ رابخألا

 ىلع َرَجْشلاَو عصا ىلَع َنيضرألاَو ءعُبْصأ یلَع ِتاوَمَسلا

 لوقف .عيَصأ ىَلَع يللا رب ڑاسَو . عْيْضأ ىَلَع یرٹلاو ْعّبصَا
 وقل قید 5 :ۂذجاون تدب ىح ةا بسلا كجضف ٠ ُكلَملا اأ

 ا ا ONCE ارق 2 . (ِرْبَحْلا

 َرَجّشلاَو لابجلاو» : ِمِلْسُمِل ةَباَوِر يف . مم موي ھحضبق
 ےس

 ةَباَور يفَو شا ا ُكَِمْلا انآ : هيب او ورد

 ىلَع یرثلاو ءاملاو یس راس لَعْجَيِ» : ٌيراخبلل

 ات رخأ ''ٴمٔیْضَا یل يللا رب اسو « عْبضأ

 ۶ ِتاوَمَكلا هللا يوطَي١ :اعوُفرم َرَمُع نبا ِنَع مسل
 نيا ءَكلَملا انآ :لوُقَب م ءىَْمْیلا هديب نه دځای هن ٠ ءةَمايقلا

 94 بسلا َنيضَرَألا يوطَي م ْ ؟نوُربكتما نیا ہنوز
 یک مثلا نيا ءْكلَمْلا ۴ : لوُقَي من < هلاَمِشب رْهذدَحأب

 عبّسلا ث ا : لاق ساّبَع نبا نَع يورو ' نوک

 .(کِدح ا دي يف ةلَدْرَكَك الإ نموا لَك يِفُعْیَسلا نوضألاو

١ 

 ريبحتب ملاعلا وهو دوهيلا رابحأ دحأ اًهِرْسكو ءاحلا حتفب :ٌربح

 )١( مقرب ملسمو ء(۸۱۱٦) مقرب يراخبلا هجرخأ )717/85(.

 ) (۲مقرب ملسم هجرخأ )۲۷۸۸(.



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 خو نم هل ىَقْبَي اَمل 9.

 . ٹنؤیو ٌركذي عباصألا دحاو : عْبضأ ىلع

 . ضرألا انه هب دارملا لعلو ُيِدَّنلا بارتلا : ئرثلا

 . هريغو لخنلاک بلص ٌقاسُهَل ام :رجشلا

 ۰ . مهيقاب ؛ يأ : قلخلا رئاس

 باينألا :َليقو «سارضألا ٰیصقأ : يهو ٍذجان عمج :ٌةدجاون
 . كحاوضلا يه : لو ارج او ناتسالا را

 .نُهكْرَحُي : يآ ةكيرحت ءيشلا ره : نشره
 . طلستملا يتاعلا وهو راَبج عمج : نوربحلا

 . اًدج ةريغص بح يه : ةلد رخک

 للي تيبنلل دوهيلا ِءاملع ْنِم ٌملاع َرکذ : ثیدحلل ٔیلامجإلا ىنعملا
 ِتاقولخملا رغصو لا ةمظع نايب ْنِم ةاروتلا مهباتك يف هنوّدجَي ام

 ىلع الو ٌئبنلا ُہَقفاوف «هعباصأ ىلع اھُحضی هّنأو  هناحبس  هيلإ ةبسنلاب
 هيلع هلا ٌهَلزنَأ يذلا ميركلا ٍنآرقلا َنِم ُهَكَّدَصُي هَفْدَصُي اَم التو هب رسو «َكِلَذ

 ت1

 تس

 پک

 : هتاياورب ثيدحلاو ةيآلا َنِمٌدافتسُي ام

 . .هيلإ ةبسنلاب تاقولخملا رغصوٴ“ناحبس هللا ةمظع نايب

 . هردق ٌقح ُهْرَّدَقُي مل هناحبس هب كرش *أ ْنَم نأ

 ام ىلع ةتاحبس ول ٌففكلاو ٍلامشلاو ِنیمیلاو عباصألاو نيديلا تثابثإ
 ملا

3 

 ےس

 . هب
 س

0 

 ا یف نيِذَّلا دوهيلا دنع ٌةيقاب ةاروتلا یف يلا ةليلجلا َمولعلا هذه َّن

 .اًوُفرَُيْمَلَو امورك مل لكَ لوسرلا نمز
 ےس ٠ ن ۶ و ےس 5 و 7

 ۱ هريغل كلم لک لاوزو كلملاب ةناحبس هللا دّرفت
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 چا

 :َلاَق «بْهَو ُنْبا انأَبنَأ ءنسنوُي ينِّيَدَح : ریرج ُنْبا َلاَقَو
 اَم» : ةي هللا لوُسَر لاق :َلاَق ؛ يب ينِيَدَح :ِدْيَر ْنْبا لاق

 (سْرُت يف ْتَيقْلأ ِةَعْبَس مِهاَرَدَك الإ ٌيِسْرُكْلا يف عْبَسلا ُتاوَمَسلا
 يف ئسْرَكلا ام 7 وقي كي هللا لوُسَر ُتْعِمَس ل : لاق

 . «ٍضرألا َنِمِةَآلَق ْيَرْهظ َنْیَب ثيِقْلأ دیِدَح ْنِم ٍةَقْلَحَك الإ ٍشْوَعْلا

 ةحلص اشا ةمرتلاو ل دملا افلا  ءاثلا فب : نموت
 . لوألا ٰینعملا اته دارملاو فيسلا ِءاََّتال لمحت ذالوف

 . ةعساولا ءارحصلا يه :ةالف

 يسركلا ةمظع نع اگ ٌربخي :نيثيدحلل ئلامجإلا ىنعملا
 اهب ام ٍدعابتو ءاّهتفاثكو ءاّهِتعس ىلع عبسلا ٍتاومسلا َّنأو «شرعلاو
 اذامف «عساو عاق يف ْتَعِضْو مهارد ةعبسك «ٌيسركلا ةعسل ةبسنلاب
 .اريسي ًازّيح ال | هنم لغشت ال اھت ! ؟هنم ٌلغشت

 ِهِتَمظعو هِتَعس عم ٌیسرکلا َّنأ ٌرذ يبأ ِثیدح يف الل ربخی امك

 ؛ ضرألا ّنِم ةغساو ًءارحص يف ْتَعِضُو ِدیدح ٍةقلحك شرعلل ةبسنلاب
 الا دقو اهقلاخ مع لف لدي اهو
 هللا ِةَمظع ىلع نآلدي امهّنأ :بابلا يف نيثيدحلا ركذ ٌةبسانم 0

 . هناطلس ةوقو هتردق ٍلامكو
 : نيثيدحلا نم ٌدافتسي ام
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 ركام كا درا ناو دار سلا ھر عصركلا ذأ تا

 .هتردق لامكو هللا ةمظع - ١

 . ٌيسركلا ريغ شرعلا َّنأ ۳
 . ملعلا وأ ٍكٰلُملاب يسركلا َرَّسَف ْنَم ىلع ٌدرلا -

 #6 %# 



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا ظ
T=ظ  

 اینُڈلا ِءاَمَسلا َنْيَب» : لاق - هنع هللا يضر دوُعُسَم نْبا نعَو

 نْیبو ماَع ةَتامُسْمَع ءاَمَس لك نيبو ماَع امسح اَهيِلَت يلا ظ
 نا يول ماَع ٍةَتاِمّسْمَح ُیسرُکْلاو ةَعب ٍةَِباَّسلا ِءامّسلا
 ىفْ ال «ِشْرَعْلا َقَقلاَو اَلا قْوَف ُشرَعْلاَو ءماَعةتامشمَح
 ةَمَلَس نِ ِداَمَح ْنَع ٌيِدْهَم نبا َجَرْخأ .«ْمُكِلاَمْعَأ ْنِم ٌءْيَش ِهَْلَع

 ےس بع حا و یو

 ِْبَع ْنَع ِلئاَو يبأ ْنَع مِصاَع ْنَع ُيِدوُعْسَمْلا ووختب اورو

 رو لاق للا همحر يبَهذلا ظفاحلا ُهَلاَق . هللا

 هنع هللا يضر - لطلاب ن سالا ِنَعَو

 ا : اَنلُف ؟ضْرَألاو ِءاَمَّسلا نيب < َنوُدْدَت لَه» : لپ هللا لوس

 و نس ةئامسْمخ ٌةَريِسَم م اَمُهَنيِب١ : لاق . ملغ هي

 2 FO نس هَ اسمح ريم ِءاَمَس ىلإ ِءاَمَس
 ر

 تہ

 و١١

 هلفشأ نيب رحب ٍِشْرَعْلاو ةَعباَسلا ِءاَمَلا َنِيبَو هنس ةئامسمَح

 0000 ؛ كلَ قواو ؛ضزألا ءاَمكلا ن < امك ُهَالْعَأَو

 ا رر واذ ولا نرحل مَ یب ب لاَمْعَأ نم* نوش

 يف غلبأ ّنوكيل ؛ماهفتسالا ةغيصب َرابخألا جرخأ :؟نوردت له

 مقرب هجام نباو ء(۳۳۱۷) مقرب يذمرتلاو ء(٤۷۲٦) مقرب دواد وبأ هجرخأ )١(

 )5/1١ 27١ ۲١۷(. هدنسم ىف دمحأو ء(۱۹۳)



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 . سوفنلا
 يف وكي اما لل لوسرلا ىلإ را اس :لغأ ةلوسرو فلا

 . طقف ملعأ هللا : لاَقْیِف هتافو دعب اًمأ «هتایح

 ظاتلاو كسلا رم كلا: انس لك تک

 ءةیولعلا تاقولخملا نع لب ربخی : ِثیدحلل ٌيلامجإلا ىنعملا
 تاونمسلا نأ : دی اما ۓآ ام دع اتو اهو ايف يح وم
 ةريسم ضرألا نَع اًهِعافترا ةفاسم أو «ٍضعب قوف اًهضعب قابط عبس

 ُكمسو «ماع ةئامسمخ ٌةفاسم اهيلت يتلاو ءامس لك َنْيَبو ماع ةئامسمخ
 فوفو .ٌيسركلا ةعباسلا ءامسلا قوفو E ھ1 ا ام

 َنيِب امك رحبلا قمعو ماع: ةئامسمخ ةريسم هنيبو ُهَنْيَب ءٔرحبلا ٌيسركلا
eهيلع ىف ال شرعلا قوف “لاو «شرعلا رحبلا قوفو  

 . مدا ينب لامع ْنِم م عيش

 هتردقو هتاحبس وللا ةمظع نايب : بابلل نيثيدحلا نيذه ةبسانم

 . مولاوحأب هِلعو هاَقولخم ىلع ء هرلعو ةرهابلا
 : نيثيدحلا َنِمڈافتسُي ام

 . ةدابعلاب هدارفإبوجوو هتردقووللا ةمظع نايب امهيف -

 ءان و اهعاكتاو :اهتعطظعو. .ةيولعلا مارجألا تحت انهن ےآ

 . اًَهِراَطَقَ
 نونمؤي ال نيذلا ةثیدحلا تايرظنلا لهآ ىلع ٌحضاولا ٌذرلا اهيف -"

 ّيولعلا وكلا نأ نومعزيو شرعلاو ّيسركلاو تاومسلا دوجوب
TT 

 همعزت ام فالخ ؛ةسدقملا هتاذب هقلخ ىلع هللا ولع تابثإ امهيف - ٤

= 



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا =

 .هقلخ ىلع هللا ولع َنوُقني نيذلا ةرعاشألاو ٌةلزتعملاو ٌةيمهجلا
 .وتاقولخم قوف ه ولع حم ءيش ٌلكب طيحملا ولا ملع ثابثإ اهيف -
 هلا ةمظع اوفرعيل ؛ سم ہوا ی وہ ا

 مل دست دت هاتر ملعأ هللاو هتردقو



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 ةينارقلا تايآلا سرهف
 ةرقبلا ةروس

 ةیالا

 ١١ 4×ر وحِلصُم نام اولاَق ضر نأ وُدِسْنْ ال مل اَ
 ۲٢ <6) تون ماو ادادنآ رم اول الف #

 ۱۰۲ ٌقلَع تي ۃَر خلا ین ؤآ ام هيرش نمل اوم لع دَصلَو
 ٠ e ۱٦١ ۹ ولا تک توب ادادنآ ولا نود نمدي نم سالا مو ©

 ا 4( ُباَبَسَأْل مهب َتعَطَقَتَو
 "06 * ةدنذإب الا ہدنِع فش یِذّلا اذ نم #

 ۲۷/۰ 4رذ نم مُثْرَدَنْوََةَقَْفَن ني متقن هنأ امو ©
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 =A ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا 7
 ةحفصلا ةيآلا

 ( ءاسنلا ةروس

 1 ۳ ( اَ وپ اکرن اکو هلآ اوڈبغاو # ط
 ٣٣ ٣٢٤٢ ء۸٤ اک نمل كلذ ودام رفع دب کرس نأ رھی ال هلآ نإ #

 0 ١1
 َنوُنِمْؤُي يّتكحلا نو بیت انو لآ لا رت لآ ل م و م ا ہہ 1 1 < کہ

 ۸۸۰۱ 2 «توُعطلاَو تّبحلاب

 ۱۹٩ هذ ۱ 4 ِتوُعدطل او تبل َںوُنِم 9

 ۳۱ ٢٠٢ 4چ َكيْلِإ زن آمي وماء هدأ ومع تلا لا رک لأ »

 ۳۰۸ ٦٦ 4ره رام یف لو کب یح توپ ال كیروالف »

 ۸۰۸۵۸ 4مری ن أولت ال بتكحلا لم

 ةدئاملا ةروس

 A YY 4@ نمم تك نإ اوکیتف ہللا لکو »
 . 7 ص € ۔ے رے رسو پک

 î وہ 4اک ولا ںی نسحأ نمو ںوخبب ةه مک فا »
 ترس و ےس 3

 ۹4 1 هلأ دنع بونم كلذ نَم رمب مگا له لق »
 A۸۹ ٤ کسی أو ةو عج 5

 ماعنألا ةروس

 هل

 تک 4در کر اسي ا اتوا يزن ١
 ۸۸۲-۳ نسأل م كيلؤأ لظب مهتدميإ اًوُسِبْلي ملو اونماءنیِذلَا »

 ۷ ۷ 4 ریا را تمل ىف اهب اودَتہ موِجْا کل لصج یز اوه 3 ےہ مہ موو ص ےل لے # رھ ا ۔ںھ ا پس رص ےص کم سرخ م



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا
 لة

 ةحفصلا ةيألا

 ور انہ الأ مکس کمر مرک ام لنا اًولاصت نئ ٭
 11 ۱-٠٥١٣ یک ¢ 1
 طع ےہ 5 هر اس ع 10 2 7

 ۱۷ ۱٥٦١ «اَهَمَسُواَلِإاَسَْفَ ؛ ٹک ال ےہ ای كاملا ليحل اوزار #
Aا ےس ورس  

 ۸ 10۳ 4 لم اوُعِيلَت الو هوعبتافام يقسم ىطرص اده نو 3

 0: ١١١ 40 َیِيَملا بروف اسمو یی کتو قلص للف ل

 فارعألا ةروس

 0 05 4 ِضَأَلا او يسال ٭
 ےس ہر ہہ حيد ل <

 لاه رك نمل حكما ما 2و
 ۷۳ 9۹ و نور خلا

E1۳1 ول ںوملعی ال مهر اڪ ےہ  Y0 

 ۳۳ ۰ داف یس اسأل

Ss۳ 81 4پ امُهلَتاء آی 0  
 ۲۳ ۱ 4© 1 مو اح ای لام رتا 3

 لافنألا ةروس

 ۳4 5١ 4 ولف تلو هَل رک اَدإ بلا تو ملا امن »

 ۲۷۰ ١٤٦ مال تیرول نم كَ نمو هللا كبس ینا اما »

 ةبوتلا ةروس

 ۲ ۸ يسم للاب ما نم هللا دجتسم ٌرَمَعَي امت مم
 o € یار گنوا 5 نر 4



 )حس

 چلا نيود نّيابابرأ مت مرو مُهرابحأ اودا »
 بعلو لب شیخ اک مک جب وقل مھتلاس نو $ رم رکی رم

 ول توز ست متن ءولوسرو وینا ءو لایا لف 2 ےہ ھی ےس رخ تر 0 0
 « ارسال
 یس رک لا FE لع وتلا يقتل E EE ٹک ل ¥

 هيف موقَت نأ

 نيڪ شمل ورفع ارفع س نأ نأ اوما بلاو يل ےک ام »#
 02 0” دَ

 در ڪش ن تب اوسر مکس 1ج قل ۾
 4تا

 سسنوي ةروس

 4 رضي الو كحيل املأ نوش ن تال
 4ره دلل تؤاک اللشب رب ہلا كَسَسْمَينإَو»

 3 وےھ ةروس

 4ان مهلا حت فوات یزو الا ةوّيَحْلا یب ناک نم »

 فسوي ةروس

 4یعبتا نمو انآ قريب لع ولا لإ وعدا لیس وذم لف ١
 دعرلا ةروس

 e « وه الِإ هلإ ال تر وه لق وه لق نمحرل اي تورفكي مهو ل

 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 ةحفصلا ةيآلا
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 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 ميهاربإ ةروس

 4( ماتض الأ دیم نأ ىب ئبو و ینبنجاو ۶

 رجحلا ةروس

Es 3 
 ۵(4 تالا اإ یر نی طف نر

 لحتلا ةروس

 © شامال رنک نإ دلا ها اول

 انکی 5 تگ ےک

 کلا اضم اتت الرش دع نو اِهو
 4 نیک ہنملا نِم كي ولو این هل ااف مَا تاک عیهار ا نا »

 مم ےہ رم سا

 ءارسإلا ةروس

 4 دينامو لسع اجالا رب اک نك
 4 امسح نل ول ابو هاي الا اودیعت الا كير ىصقو چ
 ےس ھم ص مرر و م 1

 4ةلي ولا م هير لإ بوغتدي توعدي نیلا َكييِلْوأ »
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 عمك -۔-

 فلقكلا ةروس

 9(4 اًدِجْسَم مہلع ت دخ مرم َكعاوبلَع يذل لاق وو
 "ےک رو ہوم ۔ سوك ل قر وو یس ہے شک
 _ کدو هلإ مک اشا لإ یو دن رشبانآ امن لق »

 ءايبنألا ةروس

 40 ریه لعاملَمَو ادب نو »

 رونلا ةروس

 $ ند. رر مج

 ۹ٌةََتف مبيت نأ ومآ ْنَع نول م نِزلا ردحِلَف ٣

 ءارعشلا ة روس

 ویو ہم رر

 ر فیرفآلا كتررشع رزنآو »

 لمنلا ةروس

 4سا ُتدكَيَو ادال ٌرطضمْلا ٹی شا $

 4« كبل نم یرہت ال كا ©
 مرر سس"
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 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 توبکنعلا ةروس

 مه
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 مزا
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 اگ
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 سا
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 اہ

 2 KE اار ادا
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 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا
HEHE 

 ةحفصلا ةيآلا

 نے قام شالو مرد حق ارقامو و
 ۷ دملا

 تلصف ةروس

 "ها" ٥١٠ 2 يل اذه نلوقیل ہم رض دىب نام ةر هذآ نیکو »

 فرخزلا ةروس

 ٦ YT 4© ندیم ام آرب یدإ ءدموق و ديال ر دا ل َلاَقْذإَو #

 ةيثاجلا ةروس

 e اک ہک ےس م

 ۲٢ 1 41 ا كلا قاَتَو نر ما رخسو 0

 4 ¢ او ٌتوُمن ايدل اننا یه اما ولاقو ©

 فاقحألا ةروس

 م مہر ۔صک

 ۷۰ © ہت يقلا روي لإ مل ا نم هلأ ِن زود نع رغد ندم E نم

 حتفلا ةروس

 ۳۸۹۰۳۸۸ 5 وسلا ةریاد مہ ءوسلا ى ناب باطل »

 تايراذلا ةروس

 ٩ 65 46 تي الإ ولاول قاعار



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 ةیالا

 محجنلا ةروس

 ۸۰۰۰۹ 2(4 نرمل تسلا مي وا

 ۸۸ ۲۳-۹ Ù ورا کا ومر کف و تلا ٹی آل

 ۹٦ ٢٢٢٢ 4اس مہنعلَفش ننال توسل ىف بام نيکو چ »

 ةعقاولا ةروس

 4 A1 4 دورك منا کفزر ںولمتو »

 ةنحتمملا ةروس

 7 ٤ همم لو مھ اف ةَنَسَح ف سس ر هس 5 وسا کل تناك

 نباغتلا ةروس

 V۷ 1 © مبل دہی هللا نمو نمو

 قالطلا ةروس

 ١ ٦ 469 اخ, هل لع هل لعجحت هللا یب نمو »
 ۷۰ ۳ ۱ 4بس ص 1 نمو #

 حون ةروس

 یوه و توشی الو اعاوس الو ادو نرذن الو کتھلاء تردي ال اولاقو #
 1 ۴ 4 ارضو



= 

 نجلا ةروس

 ١٠١00 ظ 4ا ابر فرم نو »

 4 7٦ 4ّ نم لاحر دووم نيذإلا نب اجر ناک ٹن »

 ناسنإلا ةروس

 +١٠١ ۷ ( ردا ووو

 فصلا ةروس

 Mo یم قام
 رثوكلاةروس 00



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 یس ر۷

 راثالاو ثيداحألا سرهف

 ةحفصلا رثألا / ثيدحلا
 TT . . . . ؟مكبر لاق اذام نوردتأ

 ۲۷۹ بسنلا يف نعطلا :رفك مهب امه سانلا يف ناتنثا
 es رحسلاو «هللاب كرشلا : تاقبوملا عبسلا اوبنتجا
 ا هدحو هللا ءاش ام لب ؟ادن هلل ينتلعجأ
 ۳۸۰ ........ نزجعت الو هللاب نعتساو .كعفني ام ىلع صرحا

 E 0008 ًاملسم درت الو .لأفلا اهنسحأ
 0 یووععتومتتمما رغصألا كرشلا مكيلع فاخأ ام فوخأ
 ANTE ايندلا يف ةبوقعلا هل لّجع ريخلا ہدبعب هللا دارأ ادا

 ۲۳۴۹ مم یحولاب مّلكت رمألاب ىحوي نأ ىلاعت هللا دارأ اذإ

 اهتحنجأب ةكئالملا تبرض ءامسلا ىف رمألا هللا ىضق اذإ

 ns 0 اندفع
 ٢٢ تہ oa نهنوكرتي ال ةيلهاجلا رمأ نم يتمأ يف عبرأ
 ۳۹85 ںیہ هللا قلخب نوئهاضي نيذلا ةمايقلا موي ًاباذع سانلا دشأ
 Ess سا ی واو ےس شی وج رت

 يبا نب يلع مكي هللا ا اي ياس
 ا 900020220225427 بلاط



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا
[A= 

 ۲۸۸ ؟لاجدلا حیسملا نم يدنع مكيلع فوخأ وه امب مكربخأ الأ

 oy للاب كارشإلا . . . رئابکلا ربكأب مكئبنأ الأ

 7ا ظموم و ہہ یس ةميمنلا يه ؟هضعلا ام مكئبنأ له الأ

 ees هنومرحتف هللا ّلحأ ام نومّرحي سيلأ

 سس ۳ مكنم ربخأ نم اهب ربخأ ايؤر ىأر ًاليفط نإف :دعب امأ

 0 ةصفح /اَهْنَرَحَس اهل ةيراج لتقب َتَرَمَأ

 Fees ..باطخلا نب رمع/ةرحاسو رحاس لك اولتقا نأ

 NSS ا ل و رتو نم ةدالق ريعب ةبقر يف نيقبي ال نأ

 س000 كالمألا كلم ىّمست لجر هللا دنع مسا عنخأ نإ

 i ET بتكا :هل لاقف ءملقلا هللا قلخ ام لوأ نإ

 ۳٣۷۳٥٥٢ ,.... ىمعأو عرقأو صربأ : لیئارسإ ينب نم ةثالث نإ

 ا ور یو تغلب ام غلبت نأ نظي ام ةملكلاب ملكتيل لجرلا نإ

 E SC نمومس كرش ةلوتلاو مئامتلاو ىقرلا نإ

 ًاموق ٌبحأ اذإ ىلاعت هللا نأو ءءالبلا ِمَّظِع عم ءازجلا مَظِع نإ

 NAS CIL ECCLES LSa مهالتبا

 E o تبجلا نم ةريطلاو قرطلاو ةفايعلا نإ

 : هيلإ مهوعدت ام لوأ نكيلف «باتكلا لهأ نم اموق يتأت كنإ

 VO rit . اهبراغمو اهقراشم تيأرف ضرألا يل ىوز هللا نإ

 OS ہہ مكحلا هيلإو ءمكَحلا وه هللا نإ

 6.  ةّنجلا لَخَد اهاصحأ نَم امسا نيعستو ةعست هلل نإ



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 سس ۰۹

 ES ل م ارجسل تالا رف نإ
 ا ع ءايحأ مهو ةعاسلا مهكردت نَم سانلا رارش نم نإ
 Eames هللا طخسب سانلا يضْرَت نأ نيقيلا فعض نم نإ
 0 ہما 2َ وأ كاضمأ ام ةريطلا امنإ
 as ةفيذح /هعطقف ىمحلا نم طيخ هدي يف الجر ىأر هنإ
 eee at هللاب ثاغتسُي امنإو «يب ثاغتسُي ال هنإ

 تنب ةليتق /نوكرشت مكنإ :لاقف ةي يبنلا یتآ اًيدوهي نإ
 اا بی ہم سوم و جس يفيص
 ٢۷٢ تہجی رھوم ليلخ مكنم يل نوكي نأ هللا ىلإ أربأ ينإ

 Asses حلاصلا دبعلا وأ حلاصلا لجرلا مهيف تام اذإ كئلوأ
 ۱۹8 یس . . . . وللا مكلبق ناك نَم كلْهَأ امنإف ءولغلاو مكايإ

 ةافص ىلع لمنلا بيبد نم ىفخأ «كرشلا وه دادنألا
 TT سابع نبا /ءادوس

 TT هلسرو هبتکو هتكئالمو للاب نمؤت نأ ناميإلا
 Ens ءارحلا مهل اولّلحو لالحلا مهيلع اومٌّوح مهنإ ىلب
 ۲۹۲۰۰ ةصيمخلا دبع سعت «مهردلا دبع سعت ءرانيدلا دبع سعت

 سس س9 ةريرهوبأ /هترخآو هايند َتقَبوَأ ةملكب مّلكت
 O ناميإلا N CE نئ وال

 DE TET رمخلا نمدم : ةنجلا نولخدي ال ةثالث

 ات رسم ميلأ باذع مهلو مهيكزي الو هللا مهملكي ال ةثالث



 ت0 ۱۱۱

 GEDE نسحلا /ناطيشلا ةنر : تبجلا

 ۱۹۹ تا ریغ (ناطيتعلا ×ترقاطلاد یہا تحل

 الگ تیمم م e ًاروهطو ًادجسم ضرألا يل تلج

 هللا بذكي نأ نوديرتأ «هنوفرعي امب سانلا اوثّدح
 E ااا بلاط يبأ نب يلع /هلوسرو

 EL O ومد وف رہ بدنج /فیسلاب هبرض رحاسلا دح

 فی ا ا ميهاربإ اهلاق ليڪا ميو و هللا اتبسح سب

 © م SHS 4G GEG GG جج مج جم چ٠ هل جج و ہو

 ۸٢ئ جو وہ ةداتق /ءامسلل ةنیز : ثالغل موجنلا هذه هللا قلخ

 ٢ئت ہیرج دوم چج و ود ا وو مهنولي نيذلا مث ینرق ىتمأ ریخ

 ا مهنولي نيذلا مث ينرق سانلا ريخ

 ۹۹۰۰.۰. بابذ يف لجر رانلا لخدو «بابذ ىف لجر ةنجلا لخد

 .Ne ؟هللا ام يردتأ كحيو . . !هللا ناحبس !هللا ناحبس
 ...٤١٤ مكلوق ضعب وأ مكلوقب اولوق . . یلاعتو كرابت هللا ديسلا

 ۲۷٥۰۰۰۰٢ هللا رکم نم نمآلاو «هللا حور نم سأيلا ءہللاب كرشلا

 e رباج /ناطيشلا مهيلع لزني ناك ناهك تيغاوطلا

 ےہ د ا TET ان ةريطلا كيك 7 ةريطلا

 هعمو یبنلاو .طهرلا هعمو یبنلا تأ رف یس سر

 . فوع /ضرألاب طخي طخلا : قرطلاو .ريطلا رجز : ةفایعلا



 بيحوتلا باتك حرش يف صخلملا
 س ١

 كلذب يغتبي ہللا الإ هلإ ال :لاق نَم رانلا ىلع مّرح هللا نإف
 ااا ااا هللا هجو

 تہ سد ہی رانلاب هللا هقرحأ هرشو هريخ ردقلاب نمؤي مل نمف

 ل تد چود .... نالفل هللا رفغي ال هللاو :لجر لاق

 ا كرشلا نع ءاكرشلا ٰینغأ انأ :ىلاعت هللا لاق

 ۳۹۷ ا يقلُكك قلخي بهذ نّمم ملظأ نّمو : یلاعت هللا لاق
 4١" . . . . رهدلا انأو رهدلا ٌبسی ءمدآ نبا ينيذؤي :ىلاعت هللا لاق

 ...۳٣ . اياطخ ضرألا تاب ينتيتأ ول «مدآ نبا اي :ىلاعت هللا لاق

 تیس تن رعد ا5ا انيك نلف ةر ا : سوم لا
 ۷۷٢ اف اا ع الو وأ فط ار :تیسعلا نال تلف

 ٠٠١ يبعشلا /ةموصخ دوهيلا نم لجرو نيقفانملا نم لجر نيب ناك

 تا سس مہ غا لدا رس یے ی ناار ناك
 ا بی ییہ ہود سابع نبا /جاحلل قیوسلا تلی ناک

 ا۸2 یی تهاجم رف لعارتکتا تادف قرويملا ل تل نا
 ميهاربإ /نآرقلا ريغو نآرقلا نم اهلك مئامتلا نوهركي اوناك



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا
= 
 ہریغب فلحأ نأ نم ىلإ بحأ ًابذاك شاب فلحأ نأل

 0 تی  ھطومج ےہ حج یس دوعسم نبا /اقداص

 EE ةّذقلاب ةّدقلا وذَح مكلبق ناك نَم ننَس ٌنعبتتل

 ا روبقلا تارئاز الگ هللا لوسر نعل

 ۱۷۰ دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا «ىراصنلاو دوهيلا ىلع هللا ةنعل

 ا مس هيدلاو نعل نَم هللا نعلو ہللا ريغل َحَبَذ نَم هللا نعل
 تک مم سابع نبا /سيلبإ امهاتآف تلّمَح مدآ اهاّشغت اگل
 ونب تلاق امك هديب يسفن يذلاو متلق «ننسلا اهنإ ءربكأ هللا

 تہ سش ممی ةنجلا هلخدأو هدلوو هلام رثكأ مهللا

 ا ًانالفو ًانالف نعلا مهللا

 تاج ا ليوأتلا هملعو نيدلا يف ههقف مهللا
 VACUA RECESS دبعي انثو يربق لعجت ال مهللا

 نمؤي ىتح كنم هللا هلبق ام ًابهذ دحأ لثم تقفنأ ول
 ا DDE بعك نب يبآ /ردقلاب

 ۲۴۳٣۳ و كرش 6 طب وتر ارسلي لو م نولوقت امك سل

 .Wess < را یک وأ دل ا ا نعل
 TT تورجلا يىشو ةودخلا ترض نم انه نل

 ۷۹۹ یم جوس قالخ نم هللا دنع هل كلذ لعف نَم ىرأ ام

 CTV ms ةعبس مهاردك الإ يسركلا يف عبسلا تاومسلا ام



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا
 سس [؟ 0

 ا سابع عبا /(همكحم: ندع ةقر نودي ؟ءالؤه یف ام

 يرهظ نيب تيقلأ ديدح نم ةقلحك الإ شرعلا يف يسركلا ام

 0 انهو الإ كديزت ال اهنإف اهعزنا ؟هذه ام

 ا رفك دقف لوقي امب هقّدصف ًانهاك وأ ًافارع ٰیتأ نم
 717... . ةالص هل لّبقت مل هقَّدصف ءيش نع هلأسف فارع ىتأ نم

 COE O سابع نبا / هللا

 هللادبع /همتاخ اهيلع ىتلا ويي دمحم ةيصو ىلإ رظني نأ دارآ نم

 20 ةوعسم نبأ

 ۷٢۳ تر تمیم سہ هللاب ٹو نمو بس هللاب ذاعتسا ا نم

 ا سس یس TTT TTT كرنا دق ی قضا

 VEDA EAN هم رم هل هللا متأ الف ةميمت قلعت ن

 SERRE ا نلعت ا
 کت ہى وسجنم یس كرشأ وأ رفک دقف هللا ریغب فلح نَم

 و ا كرشأ دقف هتجاح نع ةريطلا هتدر نم

 هدبع ًادمحم نأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم

 |° کک ےس صور ہر ھو ا و وو هلوسرو



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا
 |: ه :]

 ...o حورلا اهيف خفني نأ َفّلك ایندلا يف ةروص رّوص نم
 TIS رحس دقف اهيف ثفن مث ةدقع دقع نم

 ھا سس ا جج هبلق نم ًاصلاخ هللا الإ هلإ ال لاق نم

 ا بس رسو هللا نود نم دّبْعُي امب رّمكو هللا الإ هلإ ال لاق نم

 ....۸٦ ريبج نب دیعس /ةبقر لدعک ناك ناسنإ نم ةميمت عطق نَم

 41........... ةّنجلا لخد ًائيش هب كرشُي ال وهو هللا يقل نم

 ۳۶ یم یت تو ا ینم سيلف اذه ريغ ىلع تام نم

 0 تم رانلا لحد ادن هلل وعدي وهو تام نم

 CES وج +ہجومتم وج رانلا لخد ًائيش ہللاب كرشي تام نم

 اومن ود ا اا م و هعطيلف هللا عيطي نأ َرْدَن نم

 ام رش نم تاماتلا هللا تاملكب ذوعا :لاقف الزنم لزن نم

 EE OS CLE رسد سم مہ پس

 وع تو پس ورق وع

 یم تک سابع نبا /حون موق نم نيحلاص لاجر ءامسأ هذه

 ةئامسمخ ةريسم امهنيب ؟ضرألاو ءامسلا نيب مك نوردت له

 CODE OD O ةنس

 اتم یم مج ہہ چمموویچصووٌٗ . . نوعطنتملا كله

 E وس وج دّبعُب ةيلهاجلا ناثوأ نم نثو اهيف ناك له



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 ىضريف هللا دنع نم اهنأ ملعيف ةبيصملا هبيصت لجرلا وه

 ةمقلع /ملسيو

 رمع نبا /ابھذ

 لوغ الو ءون الو
 ًاروبق مكتويب الو ءادیع يربق اوذختت ال

 قدصیلف هللاب فلَح نم مکئابآب اوفلحت ال

 اولوقف نوهركت ام متيأر اذإف ءحیرلا اوُيست ال

 مالسلا وه هللا ناف هللا ىلع مالسلا اولوقت ال

 نالف ءاشو هللا ءاش ام اولوقت ال
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 اے ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 ۸ ئی سرور ةنجلا الإ هللا هجوب لأسي ال

 ۴۷۶ یرم یس بیع كبر یضو «كبر معطأ :مكدحأ لقي ال

 e تئش نإ يل رفغا مهللا : مكدحأ لقي ال
 AT ناطيشلا مكنيوهتسي الو مكلوقب اولوق «سانلا اهيأ اي

 ةدابع /كباصأ ام نأ ملعت ىتح ناميإلا معط دجت نل كنإ ينب اي

 OT I ب یک و م DEE تماصلا نب

 121 كب لوطتس ةايحلا لعل «عفيور اي

 .١6.0 هللا دنع اهب كل جاحأ ةملك ہللا الإ هلإ ال لق «مع اي

 ىلع دابعلا قح امو ؟دابعلا ىلع هللا قح ام يردتأ ءذاعم اي

 اا O CO O O ؟ هللا

 ٠١١ ًائيش هللا نم مكنع ينغأ ال «مكسفنأ اورتشا «شيرق رشعم اي

 ...٤١١ ىنميلا هديب نهذخأي مث «ةمايقلا موي تاومسلا هللا يوطي

 oon ۲۹0٥ سابع نبا /ءامسلا نم ةراجح مكيلع لزنت نأ كشوي



 ديحوتلا باتك حرش يف صخلملا

 ۴ض ےہ اا وو TTT TET فلؤملا ةايح نع ةذبن

 4 تودي الإ شالو نك تفلحامو # : ىلاعت هللا لوقو : ديحوتلا باتک
۰ 

± 

00000 [1 O E 

 بونذلا نم رفكي امو ديحوتلا لضف باب 0 00000

 تک تجسس . . . باسح ریغب ةنجلا لخد ديحوتلا ققح نم باب
 ا 011 كرشلا نم فوخلا باب

 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ءاعدلا باب 85 GEES 7گ

 اس ےس مم هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو ديحوتلا ریسفت باب

 هعفد وأ ءالبلا عفرل امهوحنو طيخلاو ةقلحلا سبل كرشلا نم باب . ٠٠
 اياب ےس 00 مئامتلاو ٰیقرلا يف ءاج ام باب

AR cas 5000000 امهوحنو رجح وأ ةرجشب كربت نم باب 

 هللا ريغل حبذلا يف ءاج ام باب 0

 تک ل مرچ ور ہللا ريغل هيف حبذی ناكمب هلل حبذي ال باب

 اک ل م هللا ريغل رذنلا كرشلا نم باب

 ےس +3 هللا ریغب ةذاعتسالا كرشلا نم باب ۱۷۹
 یس وو هريغ وعدي وأ هللا ریغب ثیغتسی نأ كرشلا نم باب ۸۳

YY. 4اب نال ام نوکری ٭ : ىلاعت هللا لوق باب ٠ 
 رس ےہ ےس

 ا“ ےیل 4 ر هبولق نع عُرفاَدِإ قح ٭ : ىلاعت هللا لوق باب



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا
 هدا <
 ET ہم ری وج ہم کرس جن یت یش یے یر ةعافشلا باب

 BF و 4 تببحأ نم یرہت ال َكَنِإ # : ىلاعت هللا لوق باب

 ١ 8 هدبع اذإ فيكف حلاص لجر ربق دنع للادبع نميف ظيلغتلا نم ءاجام باب

 ۱۷۸ هللا قون سست انان را اهرب نيحتاضلا روق ىفولعلا نأ ءا ام اپ

 Aol ديحوتلا بانج الل ىفطصملا ةیامح يف ءاج ام باب

 222ه 9 ناثألا دبعي ةمألا هذه ضعب نأ ءاج ام باب

 20*12 وئبو٘ وىص بولو دم رحسلا یف ءاج ام باب

 اھگ لی ووجم موسوومروگج مس رحسلا عاونأ نم ءيش نايب باب

 IK تو پس مل صو یو ےک مهوحنو ناهكلا يف ءاج ام باب

 300*1222 ةرشنلا يف ءاج ام باب

 اگ ہوس ہے است سسم-- رّيطتلا يف ءاج ام باب

 2 98 ميجنتلا يف ءاج ام باب

 E ءاونألاب ءاقستسالا يف ءاج ام باب

 مهوب ادادتأ ہللا نود نم دب نم سالا ریو ¥ : یلاعت هللا لوق باب

 E SS esla € لا۱ مک
 نإ | نوار مشوا الك مايو فو نطيل أ کلد امت # : ىلاعت هللا لوق ا

 PON ےب و دول قل لا ESASA 9 نان َنینِموَم م

 ۲٦۸ .. 429 َنیمؤُم مرتك نإ ًاوُطَوَتَف ا د ےک الو 9۶ : یلاعت هللا لوق باب

 موَقلا لإ هنأ تحب ا هل وا کک ا

 VET رت سم دل 0 سچ تم م ا



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا

 اھت لا اتا ااا
 اہ ےہ یھ وم + اتنالادلس ناستإلا ةذاوإ كريشلا نه: تاب

 ا ا ًابابرأ مهذختا دقف هللا

 Fl سم موہ تايآلا *َنوُمْحْرَب تربت ل رت لَا ٭ یلاعت هللا لوق باب
 ۴7٢ یم تم مر . . تافصلاو ءامسألا نم ًائيش دحج نم باب

 8٠١ . . ةيآلا امور مث ولأ تمعن َنوفِرَعَی # : ىلاعت هللا لوق باب
 ۳٣٣ . . . تولت شاو ادادنا لی اوُلَعْحَي الق # : ىلاعت هللا لوق باب

 ۴ oes 7009090907 . هللاب فلحلاب عنقي مل نميف ءاج ام باب

 رم ےہ دس سس دی تنش رشا اش انا لزق باب

 ۳٣٣۹ ےہ روا هللا ىذآ دقف رهدلا بس نم : باب

 TEP wags ............ هوحنو ةاضقلا يضاقب يمستلا باب

 ٠٤١ ...... كلذ لجأل مسالا رييغتو ىلاعت هللا ءامسأ مارتحا باب

 ...PEN . . . . لوسرلا وأ نآرقلا وأ هللا ركذ هيف ءيشب لزه نم باب

 280 ںی 09000 اَمر هذآ نیکو # : ىلاعت هللا لوق باب
AEGر سرہ اک ا  

 ۳3 eA 4 رم و وو TES 4 نوکر شد ےک ھا لدعتف مهلا اعیف كرش مل العج احلص املاء امف ٭ : ىلاعت هللا لوق باب
 ہورہے تم ور ر ع ےس ۔ےو عم سے ے © ے7 ۱ 5 7

 ن تروُدِحْلي َنِذَلأ اورو اهي هوعداف ئسحلا ءاس الآ ولیَو 98 : ىلاعت هللا لوق باب
 ا SS ےةاح 4ےنمسآ

 تک 7 : هللا ىلع مالسلا لاقي ال :”باب

 تک3۸ ےھت دی و وم یا تئش نإ یل رفغا مهللا : لوق باب

 9939599592 ىتمأو يدبع : لوقی ال :باب



 ديحوتلا بانك حرش يف صخلملا
 زس
 تب ہوس O رک مج یم هللاب لاس نم دری ال :' باب

 ٹو EEE ةنجلا الإ هللا هج وب لأسيال :“باب

 و اک ETT TET TET سہ رسد وللا يف ءاج ام باب

 ESSERE SEDA حيرلا بس نع يهنلا باب

 . ةيآلا مامت ىلإ ٌقَحلا رْیَع لاب توئي ٭ : یلاعت هللا لوق باب
 تہ سس حجم ردقلا يركنم یف ءاج ام باب
 یت یم سس حج یس فر ETT نیروصملا یف ءاج ام باب

 9999070 هس هس a ات نا
 99 ۸ تا شا اا
 RNC CCE هللا ىلع ماسقإلا يف ءاج ام باب

 لو ہول روک دس رو نزلا اله و و تاق ب قي من نأ و ا هقلخ ىلع هللاب عفشتسی ال "باب

 قرط هدسو ديحوتلا ىمح ىفطصملا ةيامح یف ءاجام : باب

 e 0 ا لا 2 ثلا
 أ هللا اور م7 کک

 امو # : ىلاعت هللا لوق باب


